V Libošovicích 7.12.2017

Záznam
z jednání Výběrové komise MAS
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,
které se uskutečnilo
v penzionu DoNi Libošovice (č.p. 120, 507 44 Libošovice)
dne 7.12. 2017 od 17:30 hodin
Přítomni: dle presenční listiny
Jednání Výběrové komise (dále jen VK) uvedl vedoucí SCLLD Luděk Láska. Po krátkém proslovu předal
slovo RNDr. Robertu Rölcovi PhD., který přítomné členy detailně seznámil s procesem hodnocení
projektů.
Projekty z IROP:
VK byla obeznámena s počtem a zaměřením podaných projektů. Celkově bylo podáno 7 projektů do 4
výzev.
Název výzvy
Název projektu
1. výzva OPS pro Český ráj - IROP - Doprava
Chodník Turnov, Sobotecká ul.,IV.etapa
2. výzva OPS pro Český ráj - IROP - IZS
Pořízení cisterny pro jednotku požární ochrany
města Mnichovo Hradiště
Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu
vody pro JSDH Sobotka
Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody
pro obec Loukovec
3. výzva OPS pro Český ráj - IROP - Kultura
Částečná revitalizace zámku Humprecht
4. výzva OPS pro Český ráj - IROP - Vzdělávání Rozšíření kapacity MŠ v Dolním Bousově
Vybudování odborné učebny pro mineralogii a
keramiku
Podrobně byl vysvětlen proces věcného hodnocení (v souladu se schválenými interními postupy) a
úloha hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení.
Členům komise byli předloženy kontrolní listy jednotlivých výzev. Každé kritérium bylo vysvětleno a
bylo poukázáno na část projektu či přílohu projektu, kde lze potřebné informace dohledat.

Projekty z OPZ:
VK byla obeznámena s počtem a zaměřením podaných projektů. Celkově byly podány 4 projekty do 3
výzev
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Název výzvy
1. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná
opatření
2. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost
3. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby

Název projektu
Příměstský tábor Veselá 2018-2020
Léto s koňmi na Farmě Ptýrov 2018 - cyklus letních
příměstských táborů
Lepší šance pro trh práce
Paliativní péče otevřená komunitě

VK byla proškolena a seznámena s postupem věcného hodnocení dle přílohy výzev OPZ – Hodnocení
a výběr projektů. Kritéria věcného hodnocení jsou pro všechny výzvy stejná. Hodnotitelům projektů
bude jako podklad k hodnocení sloužit posudek od experta.
Souhrnně pro projekty IROP i OPZ:
Členové VK a zástupci Kanceláře MAS se domluvili, že vypracovaná hodnocení budou hodnotitelé
odevzdávat do 21.12.2017 prostřednictvím emailu.
Následně bylo přistoupeno k rozdělení projektů mezi jednotlivé hodnotitele. Každému hodnotiteli
byly předány 2 projekty k hodnocení. Rozdělení provedl vedoucí SCLLD na základě ošetření střetu
zájmu – neveřejný dokument. Všichni hodnotitelé s přidělenými projekty souhlasili a zároveň svým
podpisem potvrdili Etické kodexy. Všechny potřebné podklady pro hodnocení byly předány na USB
flash disku.
Na závěr jednání se členové VK domluvili na termínu konání dalšího jednání, které se bude konat
v sídle OPS pro Český ráj dne 4.1.2018 od 16:00.
Konec jednání: 19:00 hodin
Zapsala: Petra Patočková
Ověřil: Miroslav Boček – předseda Výběrové komise MAS

Miroslav
Boček

Digitálně podepsal
Miroslav Boček
Datum: 2017.12.19
07:40:38 +01'00'
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