Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku, z.s., ze dne 4. 5. 2020 konaného v kanceláři MAS svatého Jana
z Nepomuku
Přítomni: Mgr. Kristýna Fantová, členka VK, Ing. Josef Lank, člen VK, Iva Přibáňová, členka
VK, Miroslava Brožová, členka VK, Soňa Tikalská, členka VK, Veronika Sklenářová,
projektová manažerka IROP
Omluveni: Marie Bílková, Martina Krumpholcová
Jednání zahájila paní Veronika Sklenářová, projektová manažerka IROP a OPŽP, přivítala
zúčastněné a konstatovala, že je přítomno pět členů výběrové komise ze sedmi, tj. že je
výběrová komise usnášeníschopná.

Program:
1. Proškolení členů Výběrové komise
2. Hlasování o výsledku věcného hodnocení předložených projektů
3. Návrh pořadí projektů doporučených k financování programovému výboru

1. Proškolení členů Výběrové komise
Paní Veronika Sklenářová znovu seznámila členy výběrové komise s výběrovými kritérii
relevantními pro výzvu č. 4 s názvem MAS svatého Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj
vzdělávacích zařízení výzvu č. 3 s názvem 3.Výzva MAS svatého Jana z Nepomuku – OPŽP –
Realizace sídelní zeleně. Členové byli proškoleni, jak při výběru projektů postupovat.
2. Hlasování o výsledku věcného hodnocení předložených projektů
Paní Veronika Sklenářová zopakovala členům výběrové komise, které projekty byly předloženy
v rámci 4. výzvy IROP a 3. výzvy OPŽP, tj. které projekty byly předmětem věcného hodnocení.
Sdělila přítomným, že všechny tyto projekty byly hodnotící komisí ohodnoceny konsensuálně.
Kopie hodnotícího listu každého hodnoceného projektu je přílohou tohoto zápisu. Originál
kontrolního listu je přílohou zápisu Hodnotící komise ze dne 4. 5. 2020. Popsala, jak hodnocení
probíhalo a postupně seznámila členy s výsledkem hodnocení každého projektu a pokusila se
odůvodnit, proč takového počtu bodů projekt dosáhl.
Projekty byly dle dosaženého počtu bodů hodnotící komisí seřazeny sestupně.
Projekt předložený do výzvy IROP dosáhl potřebného počtu bodů.

1

Projekty předložené do 4. výzvy IROP Rozvoj vzdělávacích zařízení – pořadí projektů
Název projektu

Výukové centrum Borovno

Žadatel

Počet
dosažených
bodů
60

Storgé, z. s.

Výše celkových
způsobilých výdajů v
Kč
3 638 871,32

Projekty předložené do 3. výzvy OPŽP Realizace sídelní zeleně – pořadí projektů
Název projektu

Žadatel

Úprava sídelní zeleně Lipnice

Spálené Poříčí

Zeleň v obci Mladý Smolivec

Mladý Smolivec

Počet
dosažených
bodů
51
45

Výše celkových
způsobilých výdajů v
Kč
1 269 618,76
694 351,28

Výběrová komise se seznámila s pořadím projektů a počtem dosažených bodů těchto projektů.

3. Návrh pořadí projektů doporučených k financování programovému výboru
Paní Sklenářová sdělila přítomným výše alokací jednotlivých výzev. U 4. výzvy IROP Rozvoj
vzdělávacích zařízení byla výše alokace 3 638 872,40 Kč. U 3. výzvy OPŽP Realizace sídelní
zeleně byla výše alokace 6 074 754,00 Kč.
Znovu přítomným připomněla, že minimální počet dosažených bodů pro projekt IROP je 40
bodů a pro projekty OPŽP je 30 bodů.
Seznam projektů doporučených Programovému výboru k financování v rámci 4. výzvy
IROP
Název projektu

Žadatel

Výukové centrum Borovno
Požadovaná
CELKEM

výše

Počet
Požadovaná výše
dosažených bodů
dotace v Kč
60
3 456 927,6
3 456 927,6 Kč

Storgé, z. s.

dotace

Výše alokace

3 638 872,40 Kč
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Seznam projektů doporučených Programovému výboru k financování v rámci 3. výzvy
OPŽP
Název projektu

Žadatel

Úprava sídelní zeleně Lipnice

Spálené Poříčí

Zeleň v obci Mladý Smolivec

Mladý Smolivec

Požadovaná
CELKEM

výše

Počet
Požadovaná výše
dosažených bodů
dotace v Kč
51
761 777,26
45
416 610,72
1 178 387,98 Kč

dotace

Výše alokace

6 074 754,00 Kč

Komise přistoupila k hlasování o výsledku hodnocení projektů.
Hlasování o výsledku hodnocení projektů předložených do 4. výzvy IROP Rozvoj vzdělávacích
zařízení.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výběrová komise schválila výsledek hodnocení projektů předložených do 4. výzvy IROP
Rozvoj vzdělávacích zařízení.
Hlasování o výsledku hodnocení projektů předložených do 3. výzvy OPŽP Realizace sídelní
zeleně.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výběrová komise schválila výsledek hodnocení projektů předložených do 3. výzvy OPŽP
Realizace sídelní zeleně.
Výběrová komise doporučuje programovému výboru k financování projekt s názvem Výukové
centrum Borovno žadatele Storgé. z.s. předložený do 4. výzvy IROP Rozvoj vzdělávacích
zařízení.
Výběrová komise doporučuje programovému výboru k financování projekt s názvem Úprava
sídelní zeleně Lipnice a projekt Zeleň v obci Mladý Smolivec předložené do 3. výzvy OPŽP
Realizace sídelní zeleně.
Zapsala: Ing. Veronika Sklenářová, projektová manažerka IROP

Ověřila: Iva Přibáňová, předsedkyně výběrové komise MAS

Příloha č. 1 Kopie kontrolních listů pro věcné hodnocení žádosti o podporu v počtu 3 ks
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