Zápis z jednání Výběrové komise – hodnocení projektů
Datum a čas začátku jednání
Místo jednání
MAS
Program
Výzva MAS č.
Fiche

Jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

26. 6. 2018, 17:45
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., Jaroslava Šípka 486, Stochov
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Program rozvoje venkova
Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků
Fiche č. 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
Jmenný seznam účastníků jednání orgánu
Subjekt (organizace), který
Zájmová
Sektor (veřejný / soukromý)
zastupuje – člen MAS
skupina

Mgr. Iveta Vrabcová

Základní škola Charlotty Garrigue
Masarykové Lány

Školy a školská
zařízení

Veřejný sektor

Hana Jirkalová

ŽEHROVÁK

Neziskové
organizace

Soukromý sektor

Ing. Zdeněk Štětina

Ing. Zdeněk Štětina

Podnikatelé

Soukromý sektor

Mgr. Jan Bejček

Základní škola Tuchlovice

Školy a školská
zařízení

Veřejný sektor

Karel Pokorný

Čelechovice v Čechách

Neziskové
organizace

Soukromý sektor

Ing. Josef Antoš

Volejbalový klub Tuchlovice z.s.

neziskové
organizace

Soukromý sektor
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7.

Základní škola Kamenné
Žehrovice, okres Lány

Mgr. Eva Typlová Komárková

školy a školská
zařízení

Veřejný sektor

Členové orgánu, kteří jsou ve střetu zájmů a nepodílí se na hodnocení projektů (viz prohlášení členů)
Subjekt (organizace), který zastupuje – člen MAS
Zájmová skupina

Jméno
1.
2.
Přítomni: viz výše a prezenční listina
Začátek jednání v 17:45 hod.
Program jednání

1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele
3. Věcné hodnocení žádostí ve výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 –
2020
Zahájení jednání a schválení programu
Mgr. Jan Bejček zahájil jednání Výběrové komise MAS ve věci věcného hodnocení žádosti předložené do první vyhlášené výzvy MAS SVATOVÁCLAVSKO
v Programu rozvoje venkova. Informoval, že účelem jednání je věcné hodnocení jediné předložené žádosti o dotaci, jejímž předmětem je pořízení
štěpkovače.
Mgr. Bejček konstatoval, že Výběrová komise se sešla v počtu 7 členů a zastoupení veřejného sektoru není vyšší než 50 %, Výběrová komise je
usnášeníschopná.
Mgr. Bejček dal hlasovat o schválení programu: zahájení, volba zapisovatele, věcné hodnocení jedné předložené žádosti.
Hlasování:

PRO:

7
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
2

Program schválen.
Volba zapisovatele
Mgr. Jan Bejček navrhl do funkce zapisovatele z jednání Výběrové komise k hodnocení žádostí v PRV dne 26. 6. 2018 Petru Chvatíkovou a dal hlasovat o jejím
zvolení členy Výběrové komise.
Hlasování:

PRO:

7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Petra Chvatíková zvolena zapisovatelkou na jednání Výběrové komise k hodnocení žádostí v PRV dne 26. 6. 2018.

Věcné hodnocení žádostí ve výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Mgr. Bejček, předseda Výběrové komise, předal slovo Petře Chvatíkové, aby uvedla základní informace k výzvě, fichím a předložené žádosti. P. Chvatíková
uvedla, že MAS nabízí žadatelům prostředky ve dvou fichích – první zaměřena na zemědělské podnikání, druhá zaměřena na podnikání nezemědělské. Do
druhé fiche se v rámci výzvy nepřihlásil žádný žadatel. L. Fleischmann doplnil, že MAS vyhlásí další výzvu a bude se více věnovat animaci území – za tím
účelem již byl připraven informační leták. P. Chvatíková pokračovala – ve fichi na podporu zemědělského podnikání je předložena jedna žádost žadatele ZD
Hradečno. Připomněla, že žadatel v souladu s pravidly navrhl bodové hodnocení žádosti sám, přímo v ŽoD. Platnost byla následně ověřena zpracováním
dvou částkových kontrolních listů dvěma členy Výběrové komise.
Následně Mgr. Bejček zahájil diskusi nad žádostí a jejím hodnocením.
Členové Výběrové komise se shodli na tom, že bodové hodnocení je v pořádku. Byla vedena diskuse nad potřebou vytvořit v rámci projektů v PRV minimálně
jedno pracovní místo. V předložené žádosti není vytvořeno žádné pracovní místo, což Výběrová komise s ohledem na její zaměření považuje za
pochopitelné. Podle členů Výběrové komise je v pořádku i inovativnost, neboť u žadatele dojde k prokazatelné změně v podobě využití dosud nevyužívané
biomasy.
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Členové Výběrové komise postupně v rámci diskuse odsouhlasili bodové hodnocení a slovní odůvodnění všech kritérií věcného hodnocení u předložené
žádosti. Výsledný kontrolní list, sestavený na základě částkových kontrolních listů a výsledků diskuse členů Výběrové komise, k hodnocené žádosti je
uvedeno v Žádosti o dotaci v části E2 Preferenční kritéria přidělená MAS.
Mgr. Bejček ukončil diskusi a přikročil k hlasování o věcném hodnocení předložené žádosti.
Mgr. Bejček dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Nákup štěpkovače žadatele ZD Hradečno.
Hlasování:

PRO:

7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Věcné hodnocení žádosti Modernizace techniky pro JSDH Lány 2018 bylo schváleno.

Mgr. Bejček konstatoval, že žádost získala 55 bodů a vyzval k hlasování o schválení pořadí projektů podle bodového hodnocení:
Přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu)
Žadatel (název, IČ, adresa)
1.

Název projektu

Zemědělské družstvo Hradečno, IČ: 47048140,
Stochovská 97, Čelechovice

Hlasování:

PRO:

7

PROTI: 0

Nákup štěpkovače

Celkové hodnocení Výběrové komise, vč. zdůvodnění
55 – žádost o podporu splnila podmínky věcného
hodnocení

Celkové
pořadí
1.

ZDRŽEL SE: 0

Mgr. Bejček konstatoval, že žádost vyhověla podmínkám věcného hodnocení, když získala více než minimálně požadovaných 23 bodů, a proto je Výběrovou
komisí doporučena k podpoře, respektive je předána k výběru Výkonnému výboru. Žádný projekt není uveden na seznamu žádostí nedoporučených k podpoře.
Mgr. Bejček ukončil jednání v 18:15 hod.
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Zápis vyhotovila:

Ing. Petra Chvatíková

Podpis: _______________________________

Se zápisem souhlasí:
1.

Mgr. Iveta Vrabcová

Základní škola Charlotty Garrigue
Masarykové Lány

Školy a školská zařízení

Veřejný sektor

2.

Hana Jirkalová

ŽEHROVÁK

Neziskové organizace

Soukromý sektor

3.

Ing. Zdeněk Štětina

Ing. Zdeněk Štětina

Podnikatelé

Soukromý sektor

4.

Mgr. Jan Bejček

Základní škola Tuchlovice

Školy a školská zařízení

Veřejný sektor

5.

Karel Pokorný

Čelechovice v Čechách

Neziskové organizace

Soukromý sektor

Mgr. Eva Typlová Komárková

Základní škola Kamenné Žehrovice,
okres Lány

školy a školská zařízení

Ing. Josef Antoš

Volejbalový klub Tuchlovice z.s.

Neziskové organizace

6.
7.
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Podpis

Veřejný sektor
soukromý sektor
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