
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNÍ
ROZVOJ  ČR

zÁpls
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 20.3. 20is

konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Pfftomr}Í...  d]e prezenční listiny
Programjeďnán/..       i) Schválení programu,  určení zapisovatele a ověřovatelů

2) Informace k hodnocení žádostí o podporu ve výzvě iROP 7
3)  Předvýběr projektů ve výzvě IROP 7
4) Zahájení věcného hodnocení ve výzvě PRV2
5) Zahájení věcného hodnocení ve výzvě OPZ4
6) Závěr

Zapí.sovaťe/,'  Ing. Tomáš Vidlák
Ověřóvafe/é.'  Ing.  Jaroslav Bašek,  Ing.  Petra  Zilvarová

Průběh Éednání:

1)   Předsedkyně  Výběrové  komise  zahájila  jednání  v  17:00  hodin.   Na  úvod  přivítala
všechny   přítomné   a    konstatovala,   že   Výběrová   komise   je   usnášeníschopná.
Následně   představila   program   jednání,   který   byl   přítomnými   členy   schválen,
Zapisovatelem   dnešního  jednání  byl   určen   lng,   Tomáš  Vidlák,   ověvrovateij   ing.

Jaroslav  Bašek a  lng.  Petra  Zilvarová.

Usnesení,. Výběrová komise schvaluje program dnešního jednání.
(8 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  = Schwá/eno

UsAesení..  Výběrová  komise  schvaluje  zapisovatelem  lng.  Tomáše  Vidláka,  ověřovateli
lng.  Jaroslava  Baška  a  lng.  Petru  Zilvarovou.

(8 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  = Schvá/eno

2)   Poté    vedoucí    zaměstnanec    strategie    CLLD    seznámil    přítomné    sprůběhem
hodnocení  projektů  ve výzvě  IROP  7.  Ke  každé  žádosti  o  podporu  byla  na jednání
Výběrové komise  MAS  dne  14.3.  2018  ustanovena  Hodnoticí  komise, jejíž členové

podepsali   Etický   kodex   osoby   podílející   se   na   hodnocení   či   výběru   projektů.
Hodnoticí komise  k provedení věcného  hodnocení zasedala  krátce  před  zasedáním
Výběrové komise.

3)  Poté  přišlo  na  řadu  hlasování  o  výsledku  hodnocení  projektů,  přičemž  podkladem

pro  provedení hlasování byly kontrolní listy Hodnoticí komise.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518  01  Dobruška
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Z±Úa MAS POHODA-IROP-Infrastruktura střednícJi Škol a vyšš|=b
odbornÝch škol I

Na  úvod  jednání  k této  výzvě  byl  prověřen  střet  zájmů  jednotlivých  přítomných  členů
Výběrové  komise  -  ve  střetu  zájmů  se  v této  výzvě  neocitl  žádný  z přítomných  členů
Výběrové komise.

S|ožení Výběrové komlse pro hodnocení v této vÝzvě.j.e. te.dy násled,ujícíi
Celkem    přítomno    s    členů    z9,    tzn.    nadpoloviční    účast    =    Výběrová    komise    je
usnášeníschopná.

Sektor Počet Hlasovací práva
Veřejný 1 12,5%0%87,5%100®/®

Neziskový 0

Soukromý 7

CELKEM 8

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování  o  výběru   projektů   minimálně   50%   hlasů
náleží partnerům,  kteří nejsou veřejnými orgány,

Zájmová skupina Počet Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí,  veřejná správa a spolupráce 2 25%37'50/o37'5%100a/o

Služby pro obyvatele a návštěvníky vč.  CR 3
Zemědělské  a   nezemědělské  podnikání,  zaměstnanost,  lesnictví  a   péče  o 3
krajinu a  profesní vzdělávání

CELKEM 8

Do   výzvy   byly   předloženy   2   žádosti   o   podporu,   které   prošly   kontrolou   formálních
náležitostí   a    přijatelnosti.    Přítomní    s  hlasovacím    právem    měli    kdispozici    výsledky
hodnocení  Hodnoticí  komisí.  Na  základě  společné  diskuse  nad  výsledky  hodnocení  bylo
vytvořeno závěrečné hodnocení, o kterém  bylo hlasováno.

Místní akční skupina POHODA venkova, zLs.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška
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dporu ve výzvě IROP 7Výsledek věcného hodnoceni Žaaosti o poaporLi ve vyzve i.i`ur ,
Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Číslo výzvy MAS: 097/06_16_075/CLLD_15_01_07112000000,-Kč

Číslo SCLLD= CLLD_15_01_071 Alokace výzvy MAS z EFRR:

Název výzvy MAS: 7.  výzva  MAS POHODA -IROP -Infrastruktura  středních škol  a vyšších odborných škol  1_                      ..._iiiiiii-iiiiii-
Registrační číslo                        Název žadatele Název projektu IC Bodove Vyse  e   vecne  o Prispevek LJnie z

hodnocení hodnocenížádostopodporu EFRR

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007965 Gymnázium, Vnější osobní 60884762 25 1 999 963,75,-

Dobruška,  Pulická779 výtah splnila         podmínkyvěcnéhohodnoceni

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007985 Střední škola  - Výuka s Wi-Fi ve 71340726 30 žádost    o    podporu 1 999 999,85,-

Podorlickévzdělávací centrum,Dobruška škole pro techniky splnila         podmínkyvěcnéhohodnoceni

± Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu ve výz`/ě IROP 7 (Infrastruktura SŠ a VOŠ 1).
(8 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  = ScAwábno

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška



EVROPSKÁ UNIE
Ewopský fond pro negionální rozvoj
lntegnovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNÍ
ROZVOJ  ČR

Na základě provedeného ohodnocení a společného jednání Výběrová komise vytvořila seznam projektů ve výzvě IROP7,  který je seřazený sestupně
podle počtu dosažených bodů.

Seznam žádostí o podporu ve výzvě IROP 7 po věcném hodnocení
Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Číslo výzvy MAS: 097/06_16_075/CLLD_15_01_071

číslo SCLLD: CLLD   15   01   071 Alokace výzvy MAS z EFRR: 2 000 000,- Kč

Název vÝzvy MAS: 7.  výzva  MAS  POHODA -IROP -Infrastruktura středních škol  a vyšších odborných škol  1

Poř. FLegistrační číslo Název žadatele Název projektu ilč Bodové Výsledek Příspěvek Datum a čas
hodnocení věcnéhohodnocení Unie z EFRR registracevMS2014+

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007985 Střední       škola        - Výuka  s Wi-Fi  ve škole pro 71340726 30 žádost     o     podporu 1 999 999,85,- 9.2.  2018
Podorlickévzdělávací centrum,Dobruška techniky splnila           podmínkyvěcnéhohodnocení 11:15:45

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007965 Gymnázium,Dobruška, Pulická779 Vnější osobní výtah 60884762 25 žádost     o      podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnoceni' 1 999 963,75,- 6.2.  201812:39:31

Usiiesení; Výběrová  komise schvaluje Seznam  žádostí o  podporu  ve výzvě IROP 7  (Infrastruktura  SŠ a VOŠ i)  po věcném  hodnocení a jejich  povradí
podle počtu získaných bodů.                                                                                                                                                (8   pro,   0   proti,   0   zdržel   se)   =   SchwáJeno

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška
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4)   Poté   vedoucí   zaměstnanec   strategie   CLLD   seznámil   přítomné   se   všemi   podklady   potřebnými
k provedení  věcného  hodnocení  projektů  ve  výzvě  PRV2.  Členové  Výběrové  komise  byli  seznámeni
s jednotlivými  kritérii  pro  věcné  hodnocení  a  s dalšími  podmínkami  týkajícími  se  hodnocení  projektů.
Vzápětí  bylo  provedeno  přiřazení  projektů  jednotlivým  hodnotitelům  (každou  žádost  o  dotaci  budou
hodnotit 2  členové Výběrové  komise),  přičemž svoji  nepodjatost stvrdili  podpisem  Čestného  prohlášení
osoby  podílející se  na  hodnocení  či  výběru  projektů.  Vzápětí  byly  přítomným  členům  předány  všechny
materiály společně s předloženými  Žádostmi o dotaci v elektronické podobě.

5)    Vdalším    bodě    vedoucí   zaměstnanec    strategie    CLLD    seznámil    přítomné    se   všemi    podklady

potřebnými   k provedení  věcného   hodnocení   projektů   ve   výzvě   OPZ   4   Sociální   podnikání.   Členové
Výběrové  komise  byli  seznámeni  sjednotlivými  kritérii  pro  věcné  hodnocení  a  s dalšími  podmínkami
týkajícími  se  hodnocení projektů.  Následně  byli  přítomní členové vyzváni  k prostudování textu  Etického
kodexu  osoby  podílející  se  na  hodnocení  či  výběru  žádostí  o  podporu  z OPZ  předložených  na  základě
výzvy  Místní  akční skupiny,  který  poté  podepsali.  Po  podpisu  byly  přítomným  členům  předány všechny
materiály   společně   s předloženými   Žádostmi   o   podporu   v elektronické   podobě.   Odborný   posudek
k oběma  předloženým žádostem o podporu  by měl  být zpracován do 25.3.  2018.

6)  Na  závěr  byl  domluven  termín  dalšího  zasedání  Výběrové  komjse  -úterý  17.4,  2018  od  16:30  h.
v kanceláři  MAS a  poté  předsedkyně Výběrové  komise  poděkovala všem  přítomným za  účast a v  18:15
h.  ukončila jednání.

V Dobrušce dne  20.  března  2018

Zapsal:

ELE= lH
Ing.  Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:

-:..-,<--1-<---\--,.`

Ing.  Jaroslav  Bašek Ing.  Petra  Zilvarová

Místní akční skupina POHODA venkova, z,s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518  01  Dobruška


