Zápis z jednání Výběrové komise MAS Brdy
z Integrovaného regionální operační programu v rámci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 – 2020.

Den a čas konání: 4.5.2020 ve 14:30 hod
Místo konání: Kancelář MAS Brdy, Slunečná 372, 262 23 Jince
Přítomni: dle prezenční listiny ( viz. př. č. 1)
Celkem je tedy přítomno 5 členů Výběrové komise MAS Brdy. Na základě těchto skutečností se
konstatuje, že je přítomno 100 % členů a schůze je usnášeníschopná.
Z toho je přítomno celkem:
-

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

Z toho
-

20 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a
organizace jimi zřizované
20 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor
20 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní,
církevní
20 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé
20 % z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné. Při rozhodování o výsledku
věcného hodnocení mají zástupci soukromého sektoru nejméně 50 % hlasovacích práv.
Je konstatováno, že je zachován požadovaný poměr zastoupení mezi sektory a zájmovými skupinami.
Dále je rovněž přítomna ředitelka ústavu MAS Brdy, z. ú. paní Ing. Lenka Fialová, která též zastává
pozici vedoucího pracovníka 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:
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Program:
1. Úvod
2. Školení Výběrové komise na hodnocení projektů ve výzvách
- 8. Výzva MAS Brdy – IROP - Vzdělanost
- 9. Výzva MAS Brdy – IROP – Chodci
- 10. Výzva MAS Brdy – IROP – Vzdělanost
3. Opětovné schválení zápisů z Věcného hodnocení + podpis etických kodexů
- 6. Výzva MAS Brdy – IROP – Hasiči
- 3. Výzva PRV

Ad bod 1 programu
Dle navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o volbě zapisovatele, sčitatele hlasů a
ověřovatele zápisu. Předseda jednání navrhl jako zapisovatele jednání Ing. Lenka Fialová, sčitatele
Jana Křikavu a ověřovatele Věra Linhartová. K navrženému byly žádné připomínky.
Následně bylo hlasováno o návrhu:
„Do funkce zapisovatele jednání se volí paní Ing. Lenka Fialová, do funkce sčitatele pan Jan Křikava
a do funkce ověřovatele zápisu Věra Linhartová.“

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise. Návrh byl
přijat.

Ad bod 2 Programu
Výběrová komise byla seznámena s důvody, proč nesmí být členi ve střetu zájmů v rámci věcného
hodnocení. Zároveň se seznámili s Etickým kodexem (příloha č.1 Interních postupů), který při
hodnocení projektů bude muset každý člen hodnocení podepsat. Interním postupy MAS Brdy, z. ú.
IROP (platné ke dni školení Výběrové komise) k nahlédnutí na stránkách www.masbrdy.cz. Členům
výběrové komise byla představena jejich role v rámci hodnocení a výběrů projektů včetně dalších
povinností a dopadu výsledku jejich hodnocení.
Ad bod 2a) Programu
Dle přílohy č. 2 – 8. Výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost – věcné hodnocení, byla Výběrová komise
seznámena s termíny vyhlášené výzvy tedy od 17. 2. 2020, do 3. 4. 2020. Dále byla seznámena
s procesem hodnocení projektů a časovým harmonogramem hodnocení. Blíže se poté věnovala
kritériím věcného hodnocení.
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Ad bod 2b) Programu
Dle přílohy č. 3 – 9. Výzva MAS Brdy-IROP-Chodci – věcné hodnocení, byla Výběrová komise
seznámena s termíny vyhlášené výzvy tedy od 27. 4. 2020, do 13. 7. 2020. Dále byla seznámena
s procesem hodnocení projektů a časovým harmonogramem hodnocení. Blíže se poté věnovala
kritériím věcného hodnocení.
Ad bod 2c) Programu
Dle přílohy č. 4 – 10. Výzva MAS Brdy-IROP-Vzdělanost – Věcné hodnocení, byla Výběrová komise
seznámena s termíny vyhlášené výzvy tedy od 18. 5. 2020, do 20. 7. 2020. Dále byla seznámena
s procesem hodnocení projektů a časovým harmonogramem hodnocení. Blíže se poté věnovala
kritériím věcného hodnocení.
Ad bod 3a) Programu
Dle jednání ze dne 25. 3. 2020, kde výběrová komise mimořádně jednala formou PER ROLLAM
o věcném hodnocení 6. Výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči, bylo určeno opětovné přeschválení zápisu.
Součástí tohoto schválení bude podepsání Etického kodexu, tyto kodexy budou založeny u zápisu
z jednání Výběrové komise ze dne 25. 3. 2020.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„Výběrová komise schvaluje veškeré usnesení ze Zápisu z jednání Výběrové komise, konaného
formou per rollam dne 25. 3. 2020.“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.
Ad. Bod 3b) programu
Dle jednání ze dne 30. 4. 2020, kde výběrová komise mimořádně jednala formou PER ROLLAM
o věcném hodnocení 3. Výzva PRV MAS Brdy, bylo určeno opětovné přeschválení zápisu. Součástí
tohoto schválení bude podepsání Etického kodexu, tyto kodexy budou založeny u zápisu z jednání
Výběrové komise ze dne 30. 4. 2020.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„Výběrová komise schvaluje veškerá usnesení ze Zápisu z jednání Výběrové komise, konaného
formou per rollam dne 30. 4. 2020.“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.
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Jednání bylo následně ukončeno v 15:30 h v Jincích dne 4. 5. 2020.

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Předseda výběrové komise

člen výběrové komise

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

člen výběrové komise

člen výběrové komise

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

ověřovatel

sčitatel

……………………………………………………………………
zapisovatel

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.

prezenční listina
Věcné hodnocení 8. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost
Věcné hodnocení 9. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci
Věcné hodnocení 10. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost
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