Jednání Výběrové komise

19.3.2018

19.3.2018 ve 14.00 hodin, kancelář MAS Kraj živých vod, Teplá
Přítomni: Dle prezenční listiny
Program:
1/
Zahájení, volba ověřovatele a zapisovatele zápisu
2/
Hodnocení projektů 1. Výzvy PRV MAS KŽV – Fiche 1 - 5
3/
Hodnocení projektů 1. a 2. Výzvy IROP
4/
Diskuze, závěr

Zahájení, volba ověřovatele a zapisovatele zápisu
Jednání zahájil předseda VK Ing. Martin Frank a navrhnul jako zapisovatele K. Prchalovou, manažerku
SCLLD a jako ověřovatele Ing. Jiřího Vaňka. Dále požádal přítomné o případné doplnění programu
jednání VK.
Usnesení:
VK schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Vaňka.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VK schvaluje jako zapisovatele Kamilu Prchalovou.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
VK schvaluje Program jednání VK.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Hodnocení projektů 1. Výzvy PRV MAS KŽV
Manažerka SCLLD shrnula veškeré dostupné informace potřebné pro hodnocení podaných ŽoD.
Jednotliví hodnotitelé přednesli své návrhy na úpravu některých bodových hodnocení. Především šlo o
vyjasnění hodnotícího kritéria č. 6 u Fiche 1. VK se shodla na jednotném výkladu tohoto kritéria a
v případech, kde byla předmětem projektu stavební obnova stávajícího objektu, společně s pořízením
stroje či technologie, udělila všem žadatelům shodně 15 bodů.
Druhým diskutovaným bodem bylo u Fiche 1 udělení bodů u preferenčního kritéria č. 3 – vytvoření
pracovního místa. VK se po prostudování všech dotčených ŽoD shodla na tom, že všechny ŽoD budou ze
strany MAS ohodnoceny také shodně a to 0 body. V popisech jednotlivých ŽoD nebyla dostatečně
zdůvodněna potřeba vytvoření pracovního místa v souvislosti s projektem. Nedochází k navýšení výměry
obhospodařovaných pozemků ani rozšíření chovu dobytka popřípadě znatelné úpravy jakéhokoliv
zřejmého parametru. VK se shodla na tom, že se ve všech případech jedná o účelově zřízené pracovní
místo za účelem vyššího bodového hodnocení projektu.
U Fichí č. 2 a 5 byly jednotlivé ŽoD diskutovány a VK došla k názoru, že bodové hodnocení navržené
žadateli je odpovídající.
Usnesení:
VK bere na vědomí bodové hodnocení předložených ŽoD

VK schvaluje navržené pořadí jednotlivých ŽoD dle výsledků hodnocení
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Hodnocení projektů 1. a 2. Výzvy IROP MAS a 1.,2. a 3. Výzvy OPZ Kraj živých vod
Předseda VK předal vybraným hodnotitelům metodické pokyny pro hodnocení projektů IROP, včetně
„Interních postupů MAS pro realizaci SCLLD – programový rámec IROP”, ve kterých je podrobně popsán
postup při hodnocení projektů. Probělo šetření ke střetu zájmů a následně podepsali vybraní hodnotitelé
etický kodex.
Manažerka SCLLD předala vybraným hodnotitelům první dva projekty přijaté v 1. a 2. Výzvě IROP k
věcnému hodnocení a současně proběhlo školení hodnotitelů ke způsobu věcného hodnocení.
Hodnotitelé:
Miroslav Falkenauer – ARBO-zahradnictví, s.r.o.
Ing. Jiří Vaněk – Úněšovský statek, a.s.
Ing. Martin Frank – Svazek obcí Slavkovský les
Hodnocení podaných žádostí bude ukončeno do 4.4., kdy se bude konat zasedání VK.

Předseda VK předal vybraným hodnotitelům metodické pokyny pro hodnocení projektů OPZ. Probělo
šetření ke střetu zájmů a následně podepsali vybraní hodnotitelé etický kodex.
Předseda vybral jako hodnotitele projektů OPZ:
Hodnotitelé:
Miroslav Falkenauer – ARBO-zahradnictví, s.r.o.
RNDr. Tomáš Kaiser – Úterský spolek BART
Ing. Martin Frank – Svazek obcí Slavkovský les
Předseda VK podal návrh na Mgr. Jana Martínka, jako zpracovatele expertních posudků žádostí
podaných v rámci 1.,2. a 3. Výzvy OPZ.
Hodnocení podaných žádostí bude probíhat od 4.4., kdy se bude konat zasedání VK.

Diskuze, závěr
O každém bodě bylo diskutováno v průběhu jednání.
Předseda VK ukončil jednání v 16.30 hodin.
Zapsala: Kamila Prchalová
19.3.2018
Ověřil: Ing. Jiří Vaněk
22.3.2018

Předseda VK: Ing. Martin Frank
19.3.2018

