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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. prezenčnílistina

Prriběh jednání

1. Vedoucí zaměstnanec Strategie CLLD Ing. Klacková zahájila jednání, p ivítala

2.
3.

4.
5.
6.

P

p ítomnézástupkyně 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 ítomnéhop 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.
Kontrola doloženíetického kotlexu jednotliv;mi členy VK _ nikdo z p ítomn;ich členri
není žáďnym zp sobem podjaty vriči p edloŽenym a hodnocenym projektrim.
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 ítomnéčleny 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 ítomníčlenovéVK schválili vysledné bodové
hodnocení. Vysledné bodové hodnocení každéhoprojektu bylo zapsáno do
samostatného Kontrolního listu věcného hodnocení Žádosti o podporu a stvrzeno
podpisem všech p ítomnych člen VK.
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
Po ukončeníhodnocení 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.
Členovékomise byli dále informováni o termínu setkání valné hromady MAS a nutnosti
kaŽdoročního schválení členti vyběrové komise.

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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Seznam doporučených projektů k financování
název výzvy: 2.výzva MAS Brána do Českého ráje-IROP-Podpora hasičů
č. výzvy: 026/06_16_076/CLLD_16_01_149
Výběrová komise v Libuni dne 15.3.2018
Pořadí

Číslo projektu

Název projektu

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007601 Dopravní automobil pro JSDH Mlázovice

2.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007851

3.
4.

Žadatel
Městys Mlázovice

Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové
MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU
zásobování obyvatel Lomnice nad Popelkou
Velkokapacitní cisterna pro JSDH Lomnice nad
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007850
MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU
Popelkou
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007603 Dopravní automobil pro JSDH obce Lužany

Počet bodů

Datum a čas
podání

1 661 350,00 Kč

44

03.01.2018 11:08

1 700 000,00 Kč

44

25.01.2018 13:03

6 000 000,00 Kč

29

25.01.2018 12:57

984 850,00 Kč

27

03.01.2018 13:20

CZV (Kč)

Obec Lužany
CZV celkem

10 346 200,00 Kč

celková alokace výzvy
rozdíl

12 494 736,00 Kč
2 148 536,00 Kč

Návrh usnesení: RADA MAS SCHVALUJE SEZNAM PROJEKTŮ DOPORUČENÝCH K FINANCOVÁNÍ.

