Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Brdy ve Výzvě PRV č. 2
Operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 – 2020
Den a čas konání: 31. 7. 2018 od 14:30hod
Místo konání: Kancelář MAS Brdy, z. ú., Slunečná 372, Jince 262 23
Jmenovitý seznam přítomných členů:
Celkem jsou tedy přítomni 4 členi Výběrové komise MAS Brdy. Na základě těchto skutečností se tak
dále konstatuje, že je přítomno 80 % členů Výběrové komise MAS Brdy a schůze Výběrové komise je
usnášeníschopná.
Z toho je přítomno celkem :
1 partner MAS Brdy náležející do veřejného sektoru
3 partneři MAS Brdy náležející do soukromého sektoru
Z toho:
1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi
zřizované
1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor
1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní
1 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny podnikatelé
0 z přítomných partnerů MAS Brdy náleží do zájmové skupiny zemědělci a ostatní
Pro dosažení potřebného poměrového počtu veřejného sektoru (49%) vůči soukromému sektoru
(51%) a rovněž pro dosažení toho, že žádná ze zájmových skupin nebude mít více než 49%
hlasovacích práv bude proveden následující přepočet hlasů tak, že:
- každý z přítomných partnerů MAS Brdy z veřejného sektoru bude mít 1 hlas, tedy všichni přítomní
partneři MAS Brdy z veřejného sektoru disponují dohromady celkem 1 hlasem
- každý z přítomných partnerů MAS Brdy ze soukromého sektoru bude mít 1 hlas, tedy všichni
přítomní partneři MAS Brdy ze soukromého sektoru disponují dohromady celkem 3 hlasy

Na základě tohoto přepočtu hlasů je zachován požadovaný poměr hlasovacích práv mezi sektory a
zájmovými skupinami.
Dále jsou přítomni pracovníci kanceláře MAS, jako administrativní podpora při jednání.

Zasedání Výběrové komise zahájil předseda Výběrové komise
přítomné členy s následujícím programem.

,

který

seznámil

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Schválení zapisovatele, ověřovatele (schvalovatel) a sčitatele hlasů
Obecné informace a proškolení výběrové komise ve Výzvě PRV č. 2 – proces hodnocení
Prověření členů Výběrové komise k projednávané Výzvě – Střet zájmů
Seznámení s podanými projekty a jejich věcné hodnocení na základě objektivních kritérií
Návrh pořadí jednotlivých projektů sestupně dle počtu bodů, vyznačení navržených ke
schválení v rámci limitu alokace výzvy
7. Závěr

Ad 2) programu:
Před projednáním navrženého programu bylo na výzvu předsedy hlasováno o tom, že orgány této
schůze budou: zapisovatel, ověřovatel (schvalovatel) a sčitatel hlasů.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
navrhl Výběrové komisi jako zapisovatelku
schvalovatele zápisu a jako sčitatele hlasů

,

jako

.

K návrhu nebyly žádné připomínky.
„ Do funkce zapisovatele se volí
a do funkce sčitatele hlasů se volí

, do funkce schvalovatele zápisu se volí
.“

Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.
Ad 3) programu:
Předseda výběrové komise předal slovo p.
, která je současně projektovým manažerem
PRV. Přítomní členi výběrové komise byli opětovně seznámeni s informacemi o výzvě č. 2 PRV. Dále
jim byl představen proces hodnocení (výběru) z důvodu změny kompetencí Programového výboru.
Ad 4) programu:

Před zahájení jednání byl všem přítomným členům předložen etický kodex a prohlášením o
neexistenci střetu zájmů, se kterým byli seznámeni na školení výběrové komise. Následně byl
podepsán všemi přítomným a předán k archivaci na MAS.

Ad 5) programu:
Následně byl předložen výběrové komisi seznam Žádostí o dotaci, které byly do Výzvy č. 2 podány a
prošly s kladným výsledkem v první fází hodnocení (tj. administrativní kontrolou, kontrolou
přijatelnosti). Jednalo se o 2 žádosti, které byly podány do Fiche 1 – Zemědělského podnikání a
4 žádosti do Fiche 2 – Nezemědělského podnikání. V příloze č. 1 je uveden seznam přijatých Žádostí o
dotaci do F1 a F2, se kterými byli seznámeni.
Všemi členy Výběrové komise byly hodnoceny předložené projekty viz. příloha č. 1 dle jednotlivých
preferenčních kritérií za každou Fichi zvlášť. Hodnocení projektů probíhalo všemi přítomnými do
jednoho hodnotícího listu za každé preferenční kritérium.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím usnesení:
,,Výběrová komise schvaluje celkový počet přidělených bodů ke každému projektu viz. příloha č.
2.“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.

Ad 6) programu:
Výběrová komise MAS sestavila pořadí projektů dle počtu dosažených bodů sestupně u Fiche č. 1 –
Zemědělské podnikání a Fiche č. 2 Nezemědělské podnikání viz. příloha č. 2.
Při hodnocení projektů ve Fichi č. 1 Zemědělské podnikání, které dosáhly stejného počtu bodů, bylo
postupováno dle kapitoly 6.2 Interních postupů – Postup při rovnosti bodů. Dané projekty se
shodovaly v kritériích 1 až 4. Projekt Modernizace farmy 2018-PRV2-F1-1 je realizován v objektu ve
vlastnictví žadatele dle kritéria č. 5 Postup při rovnosti bodů a tím byl upřednostněn.
Dále ve fichi č. 1 Zemědělské podnikání bylo zjištěno, že projekt Zemědělská technika int. č. MAS
2018-PRV2-F1-2 je projektem hraničním. Zde je postupováno dle kapitoly 6.2 Interních postupů –
Hraniční projekt. Zbývající částka alokace ve Fichi č. 1 nedosahuje minimálně 50% požadované dotace
projektu Zemědělská technika int. č. MAS 2018-PRV2-F1-2. Je tedy označen jako projekt hraniční viz.
příloha č.3.
Všechny uvedené projekty ve Fichi č. 2 Nezemědělské podnikání , viz. příloha č. 3 jsou navrženy ke
schválení a jsou v rámci limitu alokace na danou výzvu.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím usnesení:
„Výběrová komise schvaluje Seznam projektů po věcném hodnocení – Výzva MAS č. 2 z
Programového rámce PRV ve Fichi 1- Zemědělské podnikání a Fichi 2 – Nezemědělské podnikání,

který zahrnuje sestupně seřazené projekty dle počtu dosažených bodů a navrhuje projekty ke
schválení v rámci limitu alokace a projekty hraniční dle přílohy č.3. “
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.

Jednání bylo ukončeno v …………………………………………….

V Jincích dne 31. 7. 2018

Předseda Výběrové komise:
………………………………………………

Člen Výběrové komise:
………………………………………………

Člen Výběrové komise:
…………………………………………..

Člen Výběrové komise:
………………………………………………

Zapisovatel:
……………………………………………

Schvalovatel zápisu:

…………………………………………….

Sčitatel:

……………………………………………….

Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seznam přijatých žádostí o dotaci
Seznam s bodovým hodnocením projektů
Sestupný bodový seznam žádostí po věcném hodnocení
Prezenční listina
Etický kodex členů jednání Komise
Kontrolní listy všech Žádostí o dotaci

