ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
školení Výběrové komise MAS
pro výzvu MAS Region Pošembeří
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 03
(č. výzvy 021/06_18_107/CLLD_16_02_022)

a pro 2. výzvu MAS Region Pošembeří v rámci Programu
rozvoje venkova (PRV)
(č. výzvy 15/000/00000/120/000128/V002)
Datum a čas konání: pondělí 29. 4. 2019 v 16:30 hodin
Místo konání: kancelář MAS Region Pošembeří, budova Městského úřadu, 1. patro,
nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Program školení:
1. Představení výzvy
2. Popis podporovaných aktivit
3. Proces hodnocení
4. Seznámení s Kontrolními listy pro věcné hodnocení žádosti o podporu
5. Jak vyplňovat Kontrolní listy
6. Zjištění nepodjatosti, podpis Etických kodexů
7. Výběr hodnotitelů – předání podkladů k hodnocení
8. Stanovení termínů pro setkání Hodnotící komise MAS a Výběrové komise MAS
9. Diskuse, dotazy
Předpokládané ukončení školení bude v 18:00 hodin.
Ad1) Paní Běhounková, jako předsedkyně Výběrové komise MAS, přivítala přítomné
a seznámila je s programem školení, navrhla jako zapisovatele paní Pučálkovou a
ověřovatelem sebe, jako předsedkyni VýKo MAS, všichni přítomní zástupci VýKo
MAS souhlasili. Dále předala slovo paní Pučálkové a paní Goldšmídové, které vedly
školení VýKo MAS. Paní Pučálková představila výzvu a znovu zmínila její
nejdůležitější body, paní Goldšmídová doplňovala informace ohledně PRV.
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Ad2) Paní Pučálková zmínila aktivity výzvy a na co byla přijatá Žádost o dotaci ve
vyhlášené výzvě MAS, paní Goldšmídová ji doplňovala ve výzvě PRV.
Ad3) Paní Pučálková zmínila proces hodnocení, započala FNaP, pokračovala VH,
výběrem projektů, přezkumem hodnocení, závěrečnou kontrolu ŘO. Paní
Goldšmídová ji doplňovala.
Ad4) Paní Pučálková seznámila VýKo MAS s Kontrolními listy pro věcné hodnocení
žádosti o podporu. Paní Pučálková představila tabulku přijatých Žádostí o dotaci –
celkem 1 projekt (IROP). To samé udělala paní Goldšmídová s projekty PRV – zde
bylo 9 Žádostí o dotaci.
Ad5) Paní Pučálková seznámila VýKo MAS jak vyplňovat Kontrolní listy. Paní
Goldšmídová objasnila jak se provádí věcné hodnocení v PRV.
Ad6) Následně paní Pučálková vyzvala přítomné k vyjádření se k nepodjatosti, když
bylo jednání připravováno, bylo již zjišťováno, zda se někdo cítí podjatý z vybraných
hodnotitelů tomu tak nebylo, přítomní podepsali Etický kodex.
Ad7) Z nepodjatých členů Výběrové komise MAS a na základě jejich zařazení do
zájmových skupin, paní Pučálková vybrala 3 hodnotitele (k výběru hodnotitelů již
došlo před školením VýKo MAS). Vybraní tři hodnotitelé souhlasili s hodnocením
projektů a tak jim byly předány podklady k hodnocení.
Ad8) Stanovení termínů pro setkání Hodnotící komise MAS a Výběrové komise MAS.
Paní Pučálková navrhla termíny a z nich se hlasovalo pro termíny jednání Hodnotící
komise a Výběrové komise MAS. Termín Výběrové komise MAS musí manažer
IROP poslat ŘO. Termín pro hodnotící komisi je 13.5.2019 od 16.30 hodin a jednání
Výběrové komise je 14.5.2019 od 17.30 hodin.
Ad9) Diskuse, dotazy
Více informací k vyhlášené výzvě lze nalézt na http://www.posemberi.cz/dotace-mas1/dotace-2014-2020/irop/4-vyzva-socialni-bydleni/
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/prv/vyzvy-prv/2-vyzva/
Jednání ukončeno ve 18.00 hod
Za MAS Region Pošembeří
Zapsala: Ing. Šárka Pučálková, vedoucí pracovník pro SCLLD………………………..
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Ing. Samira Goldšmídová, projektová manažerka PRV
Zápis ověřila předsedkyně VýKo MAS Ing. Olga Běhounková ………………………….
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