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Zápis z jednání v běrové komise

Datum a čas začátkujednání: 15.3.2018 15:30
Místo jednaní: zasedací místnost MAS, Libuí27
Jmenny Seznam irčastníkri: viz. prezenční listina

Prriběh jednání

1. Vedoucí zaměstnanec Strategie CLLD Ing. Klacková zahájila jednání, p ivítala
p ítomné zástupkyně CRR a konstatovala, že VK je usnášeníschopná. Seznámila členy
komise S programem jednání. Uvedla, že hlavním p edmětem jednaní komise je věcné
hodnocení projektťr p edloženych v rámci 2. Yyzva IROP - Podpora hasičri. omluvila
nep ítomného p edsedu vyběrové komise' ktery pově il vedením schrize Ing. Dufka.
Celkem byly p edloženy čty i projekty. Všechny projekty byly podrobeny kontrole
p ijatelnosti a formálních náležitostí, kterou irspěšně splnily.

2. Kontrola doložení etického kotlexu jednotliv;mi členy VK _ nikdo z p ítomn;ich členri
není žáďnym zp sobem podjaty vriči p edloŽenym a hodnocenym projektrim.

3. Ke kaŽdému p edloŽenému projektu byli p iděleni p edsedou vyběrové komise dva
hodnotitelé, kte í samostatně vyplnili Kontrolní list pro věcné hodnocení. Tito
hodnotitelé seznámili p ítomné členy komise s obsahem p edložen1fch projektri a

vysledky jejich hodnocení. Vybraní dva hodnotitelé ke kaŽdému projektu se shodli na
bodovém hodnocení a následně všichni p ítomní členové VK schválili vysledné bodové
hodnocení. Vysledné bodové hodnocení každého projektu bylo zapsáno do
samostatného Kontrolního listu věcného hodnocení Žádosti o podporu a stvrzeno
podpisem všech p ítomnych člen VK.

4. Sepsání sestupného seznamu vyhodnocenych projekt podle schváleného počtu bodri.

Vyše alokace p edmětné vyzvy umož uje podpo it všechny vyhodnocené projekty.
Vhledem k rovnosti bodťr dvou projekt jsou tyto iazeny vzestupně dle data a času

podání projektu v MS2014
5. Po ukončení hodnocení p edloŽenych projektri v rámci 2. vyzvy IROP informovali

zaměstnanci kancelá e MAS o stavu 3. vyzvy IROP na Investice do vzděLávání.
Seznámili členy komise s hodnotícími kritérii a kontrolními listy 3. vyzvy.

6. Členové komise byli dále informováni o termínu setkání valné hromady MAS a nutnosti
kaŽdoročního schválení členti vyběrové komise.

P íloha: Seznam hodnocenych projekt

zapsal: Ing. Vítězslav Dufek, 15.03.2018

ově il: Ing. Alena Klacková, vedoucí pracovník pro SCLLD, 15.03.2018
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