Zápis ze schůze Výběrové komise Místní akční skupiny Brdy
(dále jen ,,MAS“)

Den a čas konání: 27. 11. 2017 od 15:30 do
Místo konání: Kancelář MAS Brdy, z. ú., Slunečná 372, Jince 262 23
Přítomní členové: Dle přílohy - prezenční listina
Celkem je tedy přítomno 5 členů Výběrové komise. Na základě těchto skutečností se tak dále
konstatuje, že je přítomno 100 % členů Výběrové komise a schůze Výběrové komise je
usnášeníschopná.
Hosté jednání jsou uvedeni v prezenční listině.
Zasedání Výběrové komise zahájila Ing. Lenka Kurtinová a seznámila přítomné členy s následujícím
programem.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Volba členů Výběrové komise
Povinnosti dle Interních postupů IROP
Preferenční kritéria IROP pro opatření Komunita, Chodci
Povinnosti dle Interních postupů PRV
Seznámení s preferenčními kritérii PRV pro Fiche 1 a 2
Vyhlášení 1. Výzvy MAS – PRV
Závěr

Dále pak bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„ Do funkce zapisovatele se volí Věra Tintěrová, do funkce schvalovatele zápisu se volí Ing. Lenka
Kurtinová, do funkce sčitatele se volí Petra Vlachová .“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.

Ad 2 programu:
Roční funkční období Výběrové komise končí ke dni 19. ledna 2018. Volba proběhne dne 7. 12. 2017
na Valném shromáždění z důvodu plánového vyhlášení 1. Výzva MAS dne 15. 1. 2017. Vznesen dotaz
na přítomné členy Výběrové komise, zdali chtějí být zvoleni do dalšího funkčního období. Nepřítomní
členové budou telefonicky a emailově kontaktováni.

Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„Všichni přítomní členové Výběrové komise souhlasí s opětovnou volbou do Výběrové komise
na Valném shromáždění dne 7. 12. 2017 se začátkem funkčního období od 20. ledna 2018. V
případě zájmu jiného člena VS jsou funkce k dispozici “.
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.

Ad 3 programu:
Věrou Tintěrovou byla prezentována aktualizace Interních postupů Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen „IROP“) ze strany řídícího orgánu. Dne 21. 11. 2017 bylo doručeno
na MAS stanovisko ŘO IROP k vypořádání druhého připomínkování Interních postupů IROP.
Ve 3. připomínkování byla zahrnuta i nová aktualizace s platností od 7. 11. 2017. Povinnosti
dle Interních postupů IROP, které byli představeny členům Výběrové komise, se nemění.

Ad 4 programu:
Věrou Tintěrovou byla představena Preferenční kritéria pro operační program IROP vztahujících se
k opatření 2.2 Komunita a 1.1 Chodci. Bylo projednáno, z jakého důvodu byla vybrána.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„Všichni přítomní členové Výběrové komise souhlasí s navrženými preferenčními kritérii IROP pro
opatření 2.2 Komunita a 1.1 Chodci. “
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.

Ad 5 programu:
Petrou Vlachovou byly prezentovány povinnosti Výběrové komise dle Interních postupů pro Program
rozvoje venkova. Viz. příloha č. 6.

Ad 6 programu:
Petrou Vlachovou byla Výběrové komisi představena opravená preferenční /hodnotící/ kritéria pro
Program rozvoje venkova a to u Fiche 1 - Zemědělské podnikání a Fiche 2 - Nezemědělské podnikání

dle připomínkování ze strany SZIF, kontr. p. Mazalové. Bližší informace např. způsobu kontroly plnění
nadaných kritérií bude řešeno v průběhu měsíce ledna 2018 z důvodu plánového vyhlášení 1. Výzva
MAS. Preferenční kritéria jsou ve fázi schvalování v portálu Farmář.

Ad 7 programu:
Ze strany Petry Vlachové byl prezentován časový harmonogram určený pro připravovanou Výzvu
č. 1 Programu rozvoje venkova. Dále byla prezentována výzva samotná určená k podání a schválení
na SZIF. Výzvu je nutno zaslat ke schválení až po kladném odsouhlasení Fichí 1 a 2.

Po té bylo jednání ukončeno v 16:45 h
V Jincích dne 27. 11. 2017

Předseda:

……………………………………………

Zapisovatel:

………………………………………………

Schvalovatel zápisu:

…………………………………………….

Sčitatel:

……………………………………………….

Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Povinnosti Výběrové komise IP IROP – původní zpracování
Povinnosti Výběrové komise IP IROP – nová verze
Preferenční kritéria IROP – FN a P pro všechny opatření
Preferenční kritéria IROP – věcné hodnocení Chodci
Preferenční kritéria IROP – věcné hodnocení Komunita
Interní postupy PRV
Fiche 1
Fiche 2
Výzva č. 1 PRV + časový harmonogram
Prezenční listina

