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Zápis z jednání výběrové komise ze dne 28.4.2021 v Nové Pace 

 

Přítomni:  

Lenka Malá, FO 

LSK Lomnice nad Popelkou, zastoupená Stanislavem Dlouhým - omluven 

Městys Mlázovice, zastoupený Tomášem Komárkem – omluven 

Spolek Bezdružic, z.s., zastoupený Mgr. Barborou Murdychovou 

Obec Lužany, zastoupená Ing. Martinem Mitlöhnerem 

Stanislav Doubek, FO  

Římskokatolická farnost Bozkov, zastoupená Krzystzofem Mikuszewskim   

TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou, zastoupená Marií Kynčlovou 

Váchalův spolek studeňanský, zastoupený Ing. Oldřichem Hakenem – omluven 

 

Pracovníci kanceláře MAS: Klacková, Dufek, Karlová 

 

 

1. Předseda VK zahájil jednání, konstatoval, že VK je usnášeníschopná a předmětem 

hodnocení jsou projekty ze 7. výzvy MAS IROP a 8. výzvy MAS PRV. 

2. Předmětem jednání komise je věcné hodnocení projektů předložených v rámci 7. 

výzvy IROP – Investice do vzdělávání. Celkem bylo předloženo osm projektů. 

Všechny projekty byly podrobeny kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, 

kterou úspěšně splnily. Členové VK se mohli s projekty seznámit před jednáním – 

byly sdíleny prostřednictvím google disku. 

3. Projektový manažer MAS proškolil přítomné členy výběrové komise o střetu zájmů a 

seznámil je s postupem při bodování a rozhodování. Předseda komise oznámil svoji 

podjatost a pověřil dalším vedením jednání Mgr. B. Murdychovou. Podpis etického 

kodexu jednotlivými členy VK.  

4. Členka komise B. Murdychová postupně představila svým kolegům předložené 

žádosti. U každé žádosti bylo projednáno bodové hodnocení jednotlivého kritéria, 

zapsáno do kontrolního listu a stvrzeno podpisem členů VK. 

5. Po vyplnění všech kontrolních listů, výběrová komise schválila věcné hodnocení 

posuzovaných žádostí a schválila seznam hodnocených projektů seřazených podle 

počtu bodů získaných při věcném hodnocení. 

6. Předseda VK představil jednotlivé projekty přijaté na MAS prostřednictvím Portálu 

farmáře v rámci výzvy č. 8 PRV na fiche č. 9  a 10 – celkem zaevidováno 10 projektů 

a všechny splnily podmínky přijatelnosti a formální správnosti. 10 projektů bude 

hodnoceno.   

7. Předseda VK proškolil členy VK k věcnému hodnocení projektů PRV – seznámil je 

s jednotlivými preferenčními kritérii v rámci fiche 9 a 10.  a s platným předpisem  

„Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru projektů a zamezení střetu 

zájmu“. Všichni přítomní členové podepsali etický kodex.  Hodnocení (bodování) 

všech projektů provedl p. Mitlöhner a p. Murdychová před tímto jednáním. 

8. Projekty s přílohami a jejich hodnocení bylo sdíleno všem členům VK prostřednictvím 

google disku. Odkaz byl všem členům VK zaslán e- mailem dne 16.4.2021  

9. Všechny projekty byly dle preferenčních kritérií obodovány – viz podepsané tabulky 

hodnocení (v rámci formuláře ŽoD) a viz příloha Seznam projektů s hodnocením. 

 



2 

 

10. Seznámení komise s hodnocením a hlasování o pořadí v rámci fiche, projekty se 

stejným počtem bodů byly seřazeny dle podmínek dokumentu Postupy MAS bod 2 

Sestaven sestupný seznam hodnocených projektů, který bude předložen radě MAS 

Hlasováno: 6 pro, 0 proti, zdržel se:       

 

VK MAS schválila pořadí a počty bodů 10 projektů 8. výzvy PRV– fiche č. 9 a 10. 

 

11. Poděkování za účast a ukončení jednání 

 

 

Přílohy:  

 seznam hodnocených projektů - IROP 

 8x kontrolní list 

 Seznam projektů s hodnocením projektů PRV 

 Sestupný seznam projektů dle fichí z PRV 

 

V Nové Pace  dne 28.4.2021 

 

Zapsal: A. Klacková      

 

Ověřil: M. Mitlöhner 

 


