Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s.
08.01.2019, 16:30, Holovousy
Přítomni:
Ing. Tomáš Gabriel, Podzvičinsko, z.s zast. Bc. Monikou Benešovou, Ing. Jitka Koubková, ZEAS Podhorní Újezd, a.
s. zast. Ing. Petrou Soukupovou, obec Úhlejov zast. Lenkou Šedivou DiS., město Miletín zast. Bc. Miroslavem
Noskem.
Program:
1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. Věcné hodnocení projektů v 5. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Cyklodoprava
3. Závěr

1.

Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele

Předsedkyně Výběrové komise přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost
Výběrové komise (omluven pan Michal Trousil), 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, ověřovatelem Ing. Petra Soukupová (zastupující ZEAS Podhorní Újezd, a.s.) a Bc. Monika Benešová
(zastupující Podzvičinsko, z.s.). Následně předala předsedkyně slovo vedoucímu zaměstnanci SCLLD.
Proběhlo hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Petra Štěpánková
a ověřovatele zápisu Ing. Petru Soukupovou (zastupující ZEAS Podhorní Újezd, a.s.) a Bc. Monika Benešová
(Podzvičinsko, z.s.).

2.

Seznámení s podklady k věcnému hodnocení
„MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Cyklodoprava“

projektů

v

5.

výzvě

IROP

s

názvem

Vedoucí zaměstnanec SCLLD - Ing. Petra Štěpánková seznámila přítomné se všemi podklady potřebnými k
provedení věcného hodnocení projektů v 5. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí,
z. s. – IROP – Cyklodoprava“. Konstatovala, že do 5. výzvy IROP byla předložena 1 žádost o podporu obce
Konecchlumí. Tato žádost o podporu splnila 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.
Podklady pro hodnocení byly předány všem členům Výběrové komise, kteří podepsali ve výzvě Etický kodex.

3.

Závěr

Na závěr předsedkyně Výběrové komise poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 17:30.

V Holovousích dne 08.01.2019

Zapsala: Ing. Petra Štěpánková

………………………………….

Ověřil: ZEAS Podhorní Újezd, a.s., zast. Ing. Petra Soukupová

………………………………….

Podzvičinsko, z.s., zast. Monikou Benešovou

……………………………………

