ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE
Termín 1. jednání: 20.5.2013 od 8,30 hodin
Místo jednání: Sedlec, konzultační místo MAS (objekt OÚ)
Přítomni: členové komise: Ing. Marie Kabátová, Dana Chalupová, Stanislav Šindelář,
Ing. Jaromír Šlesinger, Jiří Iral ml. (členky a členové výběrové komise), Ing. Marta
Krejčíčková, Monika Hůrská a Bc. Jaroslava Mitášová (management MAS)
Omluveni: Jan Porhansl , Mgr. Klára Kavanová Mušková.
Průběžný záznam a zápis: Ing. Marta Krejčíčková
Program:
1) Rekapitulace jednání dle jednacího řádu, volba předsedy/předsedkyně
výběrové komise, systém hodnocení
2) Rekapitulace stavu výzvy č. 9, stav dodané dokumentace
3) Diskuze k předloženým žádostem (projednání všech předložených žádostí,
náhled dokumentace, kontrola položkových rozpočtů a cenových průzkumů)
4) Plán dalšího jednání VK a veřejných prezentací
Zápis z jednání výběrové komise:
Na jednání komise se dostavili 2 členky/členové za soukromý sektor a 2
členky/členové výběrové komise za veřejný sektor a dále 1 náhradník za soukromý
sektor. Komise je usnášeníschopná. Dohodou členové komise jednomyslně ustavili
předsedkyní výběrové komise ing. Marii Kabátovou, která bude dále komisi v rámci
jednání výzvy zastupovat navenek při dalších jednání sdružení. --------------------------Členové komise byli seznámeni s agendou, podepsali DPP a Čestná prohlášení o
nepodjatosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------Vzhledem k podané žádosti nebyla pro podjatost do jednání komise pozvána Mgr.
Mušková (statutární zástupce NNO, která podala žádost). -----------------------------------Projednán systém hodnocení, všemi hlasy odsouhlasen režim kolektivního
hodnocení. Členové komise se na místě seznámili se všemi projekty a diskutovali o
jejich technické proveditelnosti a přínosech pro region MAS, kvalitě předložené
dokumentace a návaznosti na další aktivity v regionu. -----------------------------------------
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Termín veřejné prezentace již předem stanoven na termíny 27.5.2013 v Sedlci, na 1
projekt cca 20 min., zahájení od 8,30 hod. -------------------------------------------------------Komise po ukončení veřejných prezentacích zasedne k dalšímu hodnocení, popř. o
dalším postupu rozhodne na základě průběhu jednání. ---------------------------------------Členové komise obdrželi CD se všemi projekty, dle potřeby mohou kdykoliv
nahlédnou do spisů v kanceláři MAS.--------------------------------------------------------------(originál zápisu ukončen podpisy členů výběrové komise a přítomných členů
managementu MAS)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE – veřejné prezentace
Termín jednání: 27.5.2013
Místo jednání: Sedlec (objekt OÚ)
Přítomní členové komise: Ing. Marie Kabátová, Dana Chalupová, Stanislav Šindelář,
Ing. Jaromír Šlesinger, Jiří Iral ml. (členky a členové výběrové komise).
Facilitace jednání a průběžný zápis: Ing. Marta Krejčíčková, Monika Hůrská a Bc.
Jaroslava Mitášová (management MAS)
Omluveni: Jan Porhansl. Neúčast pro podjatost: Mgr. Klára Kavanová Mušková
Program: veřejné prezentace předkladatelů projektů dle programu
Po ukončení veřejných prezentací provedli členové výběrové komise bodové
vyhodnocení projektů - viz tabulka a záznamy hodnocení do projektových žádostí.
Při hodnocení členové komise porovnávali přínosy projektů v 7 bodovaných
klíčových kritériích, a to:
a) Vznik pracovních míst (bodováno 5 body za 1 PM)
b) Uplatňování inovačních přístupů – byl komplexně posouzen inovační přístup k
procesu přípravy a realizace projektu, zajištění udržitelnosti výstupů a
výsledků projektu, rozsahu přínosů dopadu projektu, návrh technického řešení
realizace, šetrný vliv řešení - pořizované techniky, popř. stavebních úprav na
životní prostředí a rentabilita provozu a využití (bodováno 0 - 20 body)
c) Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství, bylo posuzováno
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ve fázi přípravy projektu (max. 10 bodů) a v provozní fázi (max. 10 bodů), s
ohledem na celkové přínosy realizace projektu (bodováno 0 - 20 body)
d) Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let, posouzeno zapojení do
přípravné fáze projektu (max. 3 body) a konkrétní přínosy v provozní fázi
(max.7 bodů) (bodováno 0 - 10 body)
e) Zaměření dopadů projektu na ženy, posouzeno zapojení do přípravné fáze
projektu (max. 3 body) a konkrétní přínosy v provozní fázi (max.7 bodů)
(bodováno 0 - 10 body)
f) Multifunkční využití vybudovaného zázemí/pořízeného vybavení, provázanost
na další projekty; komplexně posouzeny synergické efekty projektu, možnosti
využití pro vícero druhů aktivit, sezónnost/celoroční možnosti využití, vazby na
již

zrealizované

projekty

žadatele

a

partnerů

a

přidanou

hodnotu

předkládaného projektu pro zvýšení účinnosti současných řešení (bodováno 0
- 30 body)
g) Veřejná obhajoba projektového záměru (úplnost prezentace celkového
záměru, kvalifikované zastoupení žadatele popř. také partnerů projektu)
(bodováno 0 - 5 body)
Prezenční listina přílohou, originál zápisu ukončen podpisy členů výběrové komise.
Výběrová komise předala přehled hodnocených projektů Programovému výboru
s doporučením podpořit projekty do výše disponibilní alokace.
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU (výňatek)
Termín jednání: 28.5.2013
Místo jednání: kancelář MAS Rozkvět, Lhenice
Přítomní členové výboru: ing. Jaroslav Houba, ing. Petr Leber, PhD. Daša Bastlová,
Jaroslav Havel, Milan Pešek
Host: ing. Marie Kabátová, předsedkyně výběrové komise
Zápis: Ing. Marta Krejčíčková (management MAS)
Omluveni: Jiří Iral, ing. Václav Janota.
Předsedkyně výběrové komise informovala o průběhu a výsledcích hodnocení
projektů podpořených v rámci 9. Výzvy SPL. Členové Programového výboru se
dotazovali na konkrétní projekty i stav stavu disponibilních zdrojů SPL. Programový
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výbor přijal výsledky Výběrové komise, finálně schválí materiál na jednání
Programového výboru těsně před jednáním Valné hromady tak, aby se podařilo
vyčerpat maximum disponibilní alokace MAS.
Prezenční listina přílohou.
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU (výňatek)
Termín jednání: 27.6.2013
Místo jednání: Centrum pro neziskový sektor, Lhenice
Přítomní členové výboru: ing. Jaroslav Houba, ing. Petr Leber, Jiří Iral, Jaroslav
Havel
Host: ing. Marie Kabátová, předsedkyně výběrové komise
Zápis: Ing. Marta Krejčíčková (management MAS)
Omluveni: PhD. Daša Bastlová, ing. Václav Janota.
Programový výbor projednal výběr projektů 9.Výzvy SPL a přijal bez připomínek
navržený seznam podpořených projektů a doporučil Valné hromadě ke schválení.
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY (výňatek z usnesení)
Termín jednání: 27.6.2013
Místo jednání: Centrum pro neziskový sektor, Lhenice
Přítomní členové – viz prezenční listina. Usnášeníschopnost: ano.
Usnesení: VH MAS schvaluje Seznam vybraných žádostí v rámci 9. výzvy SPL
dle výsledku výběru Výběrové komise a doporučení Programového výboru
MAS.
Hlasování proběhlo jednomyslně.
Zápis zpracovala: ing. Marta Krejčíčková

Podpis statutárního zástupce: ing. Petr Leber

občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
sídlo: Školní 124, 384 02 Lhenice
IČ: 26658691

