Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Brdy
(Dále jen MAS Brdy)
Den konání: 1. 2. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1)
Všem členům Výběrové komise (VK) dle domluvy s předsedou výběrové komise byla zaslána pozvánka
projektovou manažerkou Věrou Linhartovou emailem dne 18. 1. 2022.
Celkem jsou přítomni členi Výběrová komise MAS Brdy v počtu 5. Na základě těchto skutečností
se konstatuje, že je přítomno 100 % členů a schůze je usnášeníschopná.
Z toho je přítomno celkem:
1
4

partnerů MAS Brdy náležejících do veřejného sektoru
partnerů MAS Brdy náležejících do soukromého sektoru

Je konstatováno, že je zachován požadovaný poměr zastoupení mezi sektory a zájmovými skupinami.
Dále je rovněž přítomna Ing. Lenka Fialová (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD) a projektová
manažerka Věra Linhartová zajišťující administraci při jednání.
Jednání zahájil předseda Výběrové komise MAS Brdy, p. Mgr. Jiří Kadlec, který konstatoval, že jsou
splněny podmínky pro zahájení jednání výběrové komise a dále seznámil přítomné s programem
jednání:

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Schválení zapisovatele, ověřovatele a sčitatele hlasů
Prověření členů Výběrové komise k projednávané Výzvě – Střet zájmů (ověření)
Věcné hodnocení projektů 17. Výzva MAS Brdy – IROP – Chodci
Závěr

Ad bod 2) Programu
Dle navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o volbě zapisovatele, sčitatele hlasů
a ověřovatele zápisu. Předseda jednání navrhl jako zapisovatele jednání Věru Linhartovou, sčitatele
pana Jana Křikavu a ověřovatele Mgr. Ivanu Chocholovou. K navrženému nebyly žádné připomínky.
Následně bylo hlasováno o návrhu:
„Do funkce zapisovatele jednání se volí paní Věra Linhartová, do funkce sčitatele pan Jan Křikava, do
funkce ověřovatele paní Mgr. Ivana Chocholová.“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise. Návrh byl
přijat.

Ad bod 3) Programu
Před zahájením jednání byl všem přítomným členům předán etický kodex a prohlášení o neexistenci
střetu zájmu. Školení na věcné hodnocení výzev proběhlo dne 18.10.2021. Dále na výzvu předsedy
proběhlo opětovné ověření, zdali někdo z přítomných není ve střetu zájmu. Nikdo z přítomných členů
není stále ve střetu zájmu. Bylo přistoupeno k podpisu etických kodexů a prohlášení o neexistenci
střetů zájmu a předání k archivaci pracovníkům kanceláře MAS (příloha č. 3)

Ad bod 5) Programu
Pracovníci kanceláře MAS předali členům výběrové komise podklady pro věcné hodnocení dne 31. 1.
2022 prostřednictvím emailu (viz. př. č. 4). Jedná se o veškeré referenční dokumenty potřebné
k hodnocení 17. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci.
Přítomní členové byli seznámeni s přijatými žádostmi o podporu (Příloha č. 5). Následně probíhalo
věcné hodnocení jednotlivých projektů.
Předložené projekty byly věcně hodnoceny tak, že nejprve byly projednány jednotlivá kritéria věcného
hodnocení u každého projektu. Přidělené body byly zaznamenány do souhrnného kontrolního listu
každého projektu (Příloha č. 6). O výsledném počtu bodů u každého projektu bylo hlasováno. Bylo
konstatováno, že všechny projekty dosáhly minimálního počtu bodů.
Následně bylo přistoupení k hlasování.
„Výběrová komise schvaluje celkový počet přidělených bodů ke každému projektu (Příloha č. 6).“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise. Návrh byl
přijat.

Závěrem byl sestaven výsledný sestupný seznam projektů včetně označení navržených projektů ke
schválení (Příloha č. 7). Bylo konstatováno, že předložené projekty jsou v rámci vyhlášené alokace
výzvy a nejsou žádné projekty náhradní.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„Výběrová komise schvaluje výsledný sestupný seznam projektů 17. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci
(Příloha č. 7).“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.

Jednání bylo následně ukončeno v 16:30 h

V Jincích dne 1.2.2022

Předseda:

……………………………………………
Ověřovatel:

……………………………………………

Zapisovatel:

………………………………………………
Sčitatel:

………………………………………………

Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezenční listina
17. Výzva MAS Brdy – IROP – Chodci
Podepsané etické kodexy
Mail odeslání podkladů – příprava na jednání
Seznam přijatých žádostí o podporu 17. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci
Kontrolní listy projektů 17. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci
Výsledný sestupný seznam projektů věcného hodnocení 17. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci

