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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s. 

12.4.2018, 15:30, Holovousy 
 
Přítomni: 
Ing. Jitka Koubková, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Ing. Tomáš Gabriel, Bc. Monika Benešová,  
Ing. Petra Soukupová, Lenka Šedivá DiS. 
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 
2. Informace k hodnocení žádostí o podporu ve 2. výzvě IROP 

3. Věcné hodnocení žádostí o podporu ve 2. výzvě IROP 

4. Informace k hodnocení žádostí o podporu ve 4. výzvě IROP 

5. Věcné hodnocení žádostí o podporu ve 4. výzvě IROP 

6. Seznámení s podklady k věcnému hodnocení projektů v 1. výzvě IROP 

7. Závěr 
 

 
1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 

 
Předsedkyně Výběrové komise přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala 
usnášeníschopnost Výběrové komise (nepřítomen člen město Miletín, zastoupené Bc. Miroslavem 
Noskem), zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49%, seznámila přítomné 
s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Petra Štěpánková, 
ověřovateli Bc. Monika Benešová a Ing. Tomáš Gabriel. 
 
 
Proběhlo hlasování: 
Pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Petru Štěpánkovou  
a ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Gabriela a Bc. Moniku Benešovou. 
 
 

2. Informace k hodnocení žádostí o podporu ve 2. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s. 
– IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb“ 

 
Vedoucí zaměstnanec SCLLD – Ing. Štěpánková seznámila přítomné s průběhem hodnocení projektů 
ve 2. výzvě IROP zaměřené na sociální služby. Do této výzvy byly předloženy dvě žádosti o podporu. 
Obě přijaté žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Ke každé žádosti o 
podporu byli za přítomnosti vedoucího zaměstnance SCLLD a předsedy Výběrové komise dne 
29.3.2018 vylosováni tři hodnotitelé, kteří provedli věcné hodnocení předložených projektů do 
kontrolních listů. Hodnotitelé následně předložili své vyplněné kontrolní listy kanceláři MAS. 
Ta zpracovala pro každou žádost o podporu souhrnnou tabulku s přidělenými body za jednotlivá 
kritéria. Souhrnná tabulka byla dne 9.4.2018 zaslána jako podklad pro dnešní jednání vedoucím 
zaměstnancem SCLLD členům Výběrové komise, kteří mají podepsaný Etický kodex. 
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Všichni přítomní členové Výběrové komise mají podepsaný Etický kodex, ve kterém deklarovali svoji 
nepodjatost a neexistenci střetu zájmů k předloženým projektům do 2. výzvy IROP. 
 

3. Věcné hodnocení žádostí o podporu ve 2. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s.  
– IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb“ 

 
Na úvod jednání k této výzvě bylo prověřeno složení Výběrové komise pro hodnocení: celkem 
přítomno 6 členů ze 7, tzn. nadpoloviční účast = Výběrová komise je usnášeníschopná. Byla splněna 
podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50 % hlasů náleží partnerům, kteří nejsou 
veřejnými orgány.  
 
Do výzvy byly předloženy 2 žádosti o podporu, která prošly kontrolou formálních náležitostí a 
přijatelnosti. Přítomní s hlasovacím právem byli s žádostmi seznámeni, k hodnocení měli k dispozici 
výsledky hodnocení 3 hodnotitelů. Na základě společné diskuse nad výsledky hodnocení bylo 
vytvořeno závěrečné hodnocení, o kterém bylo hlasováno: 
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Výsledek věcného hodnocení žádostí o podporu ve 2. výzvě IROP 
 

Název výzvy MAS: MAS Podchlumí – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb 

Číslo výzvy MAS: 051/06_16_072/CLLD_16_01_053 

Termín vyhlášení výzvy: 27.11.2017 12:00 

Termín příjmu žádostí: od 27.11.2017 12:00 do 31.1.2018 12:00 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 3 000 000,00 Kč 

 

Registrační číslo projektu Název 
žadatele 

Název projektu Dosažený 
počet bodů 

Výsledek věcného 
hodnocení 

Celková výše 
dotace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007855 Město Miletín Rozvoj pečovatelské služby v Miletíně  
- Pořízení dopravního automobilu 

50 žádost o podporu 
splnila podmínky 
věcného hodnocení 

702 629,50 Kč 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007907 Sportem proti 
bariérám, z. s. 

Sociální služba nepřetržité terénní 
osobní asistence v ORP Hořice 

45 žádost o podporu 
splnila podmínky 
věcného hodnocení 

2 489 710,06 Kč 

 
Proběhlo hlasování: 
Pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu ve 2. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s.  
– IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb“. 
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Seznam žádostí o podporu ve 2. výzvě IROP po věcném hodnocení 

Název MAS: MAS Podchlumí, z.s. 

Název výzvy MAS: MAS Podchlumí – IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb 

Číslo výzvy MAS: 051/06_16_072/CLLD_16_01_053 

Termín vyhlášení výzvy: 27.11.2017 12:00 

Termín příjmu žádostí: od 27.11.2017 12:00 do 31.1.2018 12:00 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 3 000 000,00 Kč 

 

Registrační číslo projektu Název 
žadatele 

Název projektu Dosažený 
počet bodů 

Výsledek věcného 
hodnocení 

Celková výše 
dotace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007855 Město Miletín Rozvoj pečovatelské služby v Miletíně  
- Pořízení dopravního automobilu 

50 žádost o podporu 
splnila podmínky 
věcného hodnocení 

702 629,50 Kč 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007907 Sportem proti 
bariérám, z. s. 

Sociální služba nepřetržité terénní 
osobní asistence v ORP Hořice 

45 žádost o podporu 
splnila podmínky 
věcného hodnocení 

2 489 710,06 Kč 

 
Proběhlo hlasování: 
Pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 3: Výběrová komise schvaluje Seznam žádostí o podporu ve 2. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a 
zvýšení kvality sociálních služeb“ po věcném hodnocení a jejich pořadí dle počtu získaných bodů. 
 
Výběrová komise konstatuje, že projekty jsou kvalitní a doporučuje Radě spolku navýšení alokace výzvy tak, aby mohly být podpořeny oba přijaté projekty. 
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4. Informace k hodnocení žádostí o podporu ve 4. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí – 

IROP – Investice do vzdělávání“ 
 
Vedoucí zaměstnanec SCLLD – Ing. Štěpánková seznámila přítomné s průběhem hodnocení projektů 
ve 4. výzvě IROP zaměřené na vzdělávání. Do této výzvy byly předloženy dvě žádosti o podporu. Obě 
přijaté žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Ke každé žádosti o podporu byli 
za přítomnosti vedoucího zaměstnance SCLLD a předsedy Výběrové komise dne 29.3.2018 vylosováni 
tři hodnotitelé, kteří provedli věcné hodnocení předložených projektů do kontrolních listů. 
Hodnotitelé následně předložili své vyplněné kontrolní listy kanceláři MAS. Ta zpracovala pro každou 
žádost o podporu souhrnnou tabulku s přidělenými body za jednotlivá kritéria. Souhrnná tabulka byla 
dne 9.4.2018 zaslána jako podklad pro dnešní jednání vedoucím zaměstnancem SCLLD členům 
Výběrové komise, kteří mají podepsaný Etický kodex. 
 
Všichni přítomní členové Výběrové komise mají podepsaný Etický kodex, ve kterém deklarovali svoji 
nepodjatost a neexistenci střetu zájmů k předloženým projektům do 4. výzvy IROP. 
 
 

5. Věcné hodnocení žádostí o podporu ve ve 4. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí – IROP 
– Investice do vzdělávání“ 

 
Na úvod jednání k této výzvě bylo prověřeno složení Výběrové komise pro hodnocení: celkem 
přítomno 6 členů ze 7, tzn. nadpoloviční účast = Výběrová komise je usnášeníschopná. Byla splněna 
podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50 % hlasů náleží partnerům, kteří nejsou 
veřejnými orgány.  
 
Do výzvy byly předloženy 2 žádosti o podporu, která prošly kontrolou formálních náležitostí a 
přijatelnosti. Přítomní s hlasovacím právem byli s žádostmi seznámeni, k hodnocení měli k dispozici 
výsledky hodnocení 3 hodnotitelů. Na základě společné diskuse nad výsledky hodnocení bylo 
vytvořeno závěrečné hodnocení, o kterém bylo hlasováno: 
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Výsledek věcného hodnocení žádostí o podporu ve 4. výzvě IROP 
 

Název MAS: MAS Podchlumí, z.s. 

Název výzvy MAS: MAS Podchlumí – IROP - Investice do vzdělávání 

Číslo výzvy MAS: 078/06_16_075/CLLD_16_01_053 

Termín vyhlášení výzvy: 27.11.2017 12:00 

Termín příjmu žádostí: od 27.11.2017 12:00 do 31.1.2018 12:00 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 2 000 000,00 Kč 

 

Registrační číslo projektu Název 
žadatele 

Název projektu Dosažený 
počet bodů 

Výsledek věcného 
hodnocení 

Celková výše 
dotace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007836 Obec 
Holovousy 

Přátelská škola pro praktický život 50 žádost o podporu splnila 
podmínky věcného 
hodnocení 

1 988 170,47 Kč 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007857 Město Miletín Rekonstrukce školních dílen 40 žádost o podporu splnila 
podmínky věcného 
hodnocení 

1 032 017,68 Kč 

 

Proběhlo hlasování: 
Pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 4: Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu ve 4. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí – IROP - 
Investice do vzdělávání“. 
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Seznam žádostí o podporu ve 4. výzvě IROP po věcném hodnocení 

Název MAS: MAS Podchlumí, z.s. 

Název výzvy MAS: MAS Podchlumí – IROP - Investice do vzdělávání 

Číslo výzvy MAS: 078/06_16_075/CLLD_16_01_053 

Termín vyhlášení výzvy: 27.11.2017 12:00 

Termín příjmu žádostí: od 27.11.2017 12:00 do 31.1.2018 12:00 

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 2 000 000,00 Kč 

 

Registrační číslo projektu Název 
žadatele 

Název projektu Dosažený 
počet bodů 

Výsledek věcného 
hodnocení 

Celková výše 
dotace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007836 Obec 
Holovousy 

Přátelská škola pro praktický život 50 žádost o podporu splnila 
podmínky věcného 
hodnocení 

1 988 170,47 Kč 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007857 Město Miletín Rekonstrukce školních dílen 40 žádost o podporu splnila 
podmínky věcného 
hodnocení 

1 032 017,68 Kč 

 

Proběhlo hlasování: 
Pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 5: Výběrová komise schvaluje Seznam žádostí o podporu ve 4. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí – IROP - Investice do vzdělávání“ po 
věcném hodnocení a jejich pořadí dle počtu získaných bodů. 
 
Výběrová komise konstatuje, že projekty jsou kvalitní a doporučuje Radě spolku navýšení alokace výzvy tak, aby mohly být podpořeny oba přijaté projekty. 
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6. Seznámení s podklady k věcnému hodnocení projektů ve 1. výzvě IROP s názvem „MAS 

Podchlumí, z. s. – IROP – Bezpečná doprava“ 
 
Poté vedoucí zaměstnanec SCLLD - Ing. Petra Štěpánková seznámila přítomné se všemi podklady 
potřebnými k provedení věcného hodnocení projektů v 1. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí,  
z. s. – IROP – Bezpečná doprava“. Konstatovala, že do 1. výzvy IROP bylo předloženo 6 žádostí o 
podporu. Hodnoceno bude nyní 5 žádostí o podporu, které splnily podmínky formálních náležitostí a 
přijatelnosti. Členové Výběrové komise byli seznámeni s jednotlivými kritérii pro věcné hodnocení a s 
dalšími podmínkami (např. využitím referenčních dokumentů a odůvodněním hodnocení) pro 
správné hodnocení projektů.  
 
Následně byli přítomní členové Výběrové komise seznámeni s textem Etického kodexu osoby 
podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP předložených na základě výzev Místní 
akční skupiny. Tento dokument všichni přítomní pečlivě prostudovali a poté podepsali.  
 
Pouze za přítomnosti vedoucího zaměstnance SCLLD a předsedkyně Výběrové komise byli vylosováni 
ke každé žádosti o podporu tři hodnotitelé, kteří budou provádět věcné hodnocení předložených 
projektů. Těmto hodnotitelům byly v elektronické podobě předány všechny materiály společně s 
předloženými žádostmi o podporu. 
 
 

7. Závěr 
 
Na závěr předsedkyně Výběrové komise poděkovalo všem přítomným za účast a v 17:00 ukončila 
jednání. 
 
 
V Holovousích dne 12.4.2018 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Petra Štěpánková   ………………………………….  

 
 

Ověřila: Bc. Monika Benešová   …………………………………. 
 

 
Ověřil: Ing. Tomáš Gabriel   …………………………………. 
 
 
 
Signatář v MS 2014+: Ing. Helena Kráčmarová   …………………………………. 
 
 
 


