Zápis z jednání Výběrové komise – hodnocení projektů
Datum a čas začátku jednání
Místo jednání
MAS
Program
Výzva IROP č.
Výzva MAS č.
Opatření SCLLD (číslo a název)
Jméno
1.

2.

3.
4.

5.

25. 4. 2018, 17:00
Základní škola Tuchlovice
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Integrovaný regionální operační program
Výzva číslo 68
068/06_16_038/CLLD_16_02_091: 1.výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Infrastruktura škol-SC 2.4
IROP 1: Infrastruktura pro vzdělávání a pro předškolní výchovu
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

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
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Začátek jednání v 17:00 hod.
Program jednání
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Volba zapisovatele
3. Věcné hodnocení žádostí ve výzvě MAS č. 068/06_16_038/CLLD_16_02_091
Zahájení jednání a schválení programu
Mgr. Jan Bejček přivítal přítomné členy na jednání Výběrové komise MAS. Informoval, že účelem jednání je věcné hodnocení dvou žádostí o dotaci,
předložených ve výzvě MAS v IROP zaměřené na podporu infrastruktury vzdělávání. Informoval, že výzva byla určena žadatelům z řad poskytovatelů
předškolního, základního a středního vzdělávání. Ve výsledku byly předloženy dvě žádosti, a to Základní školou Kamenné Žehrovice a střední školou ve
Stochově. Mgr. Bejček dal hlasovat o schválení programu: zahájení, volba zapisovatele, věcné hodnocení dvou předložených žádostí.
Mgr. Bejček konstatoval, že Výběrová komise se sešla v počtu 5 osob. Zastoupení jednotlivých zájmových skupin je nejvýše 2/5 (40 %) a zastoupení
veřejného sektoru není vyšší než 50 %, když je roven 40 %. Výběrová komise je usnášeníschopná.
Hlasování:

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program schválen.

Volba zapisovatele
Mgr. Jan Bejček navrhl do funkce zapisovatele z jednání Výběrové komise dne 25. 4. 2018 Petru Chvatíkovou, Projektovou manažerku IROP a dal hlasovat o
jejím zvolení členy Výběrové komise.
Hlasování:

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Petra Chvatíková zvolena zapisovatelkou na jednání Výběrové komise dne 25. 4. 2018.
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2

Věcné hodnocení žádostí ve výzvě MAS číslo 068/06_16_038/CLLD_16_02_091 (IROP: Infrastruktura pro vzdělávání a pro předškolní výchovu)
Mgr. Bejček, předseda Výběrové komise, předal slovo Petře Chvatíkové. P. Chvatíková uvedla, že obě žádosti vyhověly podmínkám kontroly formálních
náležitostí a přijatelnosti, proto byly postoupeny do fáze věcného hodnocení. K hodnocení uvedla, že pro každou žádost byla zpracována dvě nezávislá
hodnocení, přičemž bodová hodnocení jsou zcela totožná. Následně prezentovala výsledky hodnocení dvou hodnotitelů žádostí předložených do uvedené
výzvy č. 068/06_16_038/CLLD_16_02_091. Mgr. Bejček následně zahájil diskusi nad jednotlivými žádostmi.
Členové Výběrové komise v diskusi ocenili administrativní přípravu žádosti o dotaci, předložené stochovskou střední školou. Dále se shodli, že jde dle jejich
názoru o přínosný projekt zaměřený na zkvalitnění podmínek pro profesní přípravu žáků v technických oborech. Členové komise se shodli, že cílem projektu
je zkvalitnění a zatraktivnění výuky, projekt je připraven v souladu s pravidly, vede ke zlepšení podmínek pro výuku technických oborů, respektive klíčových
kompetencí. Diskutovali také přínos projektu v podobě lepšího přiblížení moderních technologií v daném oboru pro žáky základních škol, kteří budou školu
navštěvovat při různých příležitostech. Zvyšování technického vzdělávání považují členové Výběrové komise za důležité a shodují se, že tento projekt vytváří
podmínky pro zlepšení situace. Dále členové Výběrové komise diskutovali nad žádostí předloženou Základní školou Kamenné Žehrovice, která žádá o
podporu na vznik dvou učeben pro technické vzdělávání, z nichž jedna bude vybavena 3D tiskárnami. Členové komise vyzdvihli přínos projektu v podobě
programování tiskáren, které bezesporu rozvíjí dnes velmi potřebné kompetence v oblasti ICT, a možnost využití těchto specifických prostor a vybavení i
mimo formální výuku.
Členové Výběrové komise postupně v rámci diskuse odsouhlasili bodové hodnocení a slovní odůvodnění všech kritérií věcného hodnocení u obou žádostí, a
shodli se na jejich znění bez potřeby dalších úprav. Výsledný kontrolní list ke každé hodnocené žádosti je přílohou tohoto zápisu
Mgr. Bejček ukončil diskusi a přikročil k hlasování o věcném hodnocení jednotlivých žádostí.
Mgr. Bejček dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Vybudování učebny pro technické vzdělávání na ZŠ Kamenné Žehrovice.
Hlasování:

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Věcné hodnocení žádosti Vybudování učebny pro technické vzdělávání na ZŠ Kamenné Žehrovice bylo schváleno.

Mgr. Bejček dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Instalatér ze Stochova pro trh práce připraven.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

3

Hlasování:

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Věcné hodnocení žádosti Instalatér ze Stochova pro trh práce připraven bylo schváleno.

Mgr. Bejček konstatoval, že žádost Vybudování učebny pro technické vzdělávání na ZŠ Kamenné Žehrovice s číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008113
získala 50 bodů a žádost Instalatér ze Stochova pro trh práce připraven s číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008158 získala 80 bodů. Vyzval tedy k hlasování
o schválení pořadí projektů podle bodového hodnocení:

1.

2.

Žadatel (název, IČ,
adresa)
Střední škola služeb
a řemesel, Stochov,
J.Šípka 187

Přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu)
Hodnotitel 1
Hodnotitel 2
Celkové hodnocení Výběrové
Název projektu
(bodové hodnocení) (bodové hodnocení)
komise, vč. zdůvodnění

ZŠ Kamenné
Žehrovice

Hlasování:

PRO:

5

Celkové
pořadí

Instalatér ze Stochova pro trh
práce připraven

80

80

80 – žádost o podporu splnila
podmínky věcného hodnocení

1.

Vybudování učebny pro
technické vzdělávání na ZŠ
Kamenné Žehrovice

50

50

50 – žádost o podporu splnila
podmínky věcného hodnocení

2.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Mgr. Bejček konstatoval, že obě žádosti vyhověly podmínkám věcného hodnocení – všechny projekty mají bodové hodnocení 50 a více bodů, a jsou Výběrovou
komisí doporučeny k podpoře, respektive jsou předány k výběru Výkonnému výboru. Žádný projekt není uveden na seznamu žádostí nedoporučených
k podpoře.

Mgr. Bejček ukončil jednání v 17:45 hod.
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