MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 55 Valeč, kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS Z HODNOTÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci věcného
hodnocení přijatých žádostí výzvy MAS Vladař o.p.s.
který se konal dne 30. 07. 2019 od 14.00 hodin v kanceláři MAS Vladař
Přítomni:

členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař)
předseda Výběrové komise MAS
Zástupci MAS Vladař:
vedoucí pracovník SCLLD
manažer IROP
manažer OPZ

- ing. Josef Ryšavý
- p. Andrea Nipauerová
- sl. Dana Lněníčková

Program jednání:


Prezence



Hodnotící jednání Výběrové komise
Předání vyplněných hodnotících posudků předsedovi Výběrové komise MAS Vladař
Hlasování a schválení vyplněných kontrolních listů, hlasovacích listin věcného hodnocení
Sestavení seznamu seřazených projektů (dle výsledků věcného hodnocení)
Operační program IROP:

„8. výzva MAS Vladař – IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I.
(IROP6)“


Školení členů VK MAS Vladař – 9. výzva IROP 5, 10. výzva IROP 5, 11. Výzva IROP 5
Operační program IROP:
„9. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení II. (IROP5)“ – aktivita předškolní vzdělávání (MŠ)
„10. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení III. (IROP5)“ – aktivita základních škol
„11. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení IV. (IROP5)“ – aktivita středních škol a vyšších odborných škol



Závěr, diskuse
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Úvod - prezence
Před zahájením hodnotícího jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu. Manažerka operačního
programu OPZ, sl. Lněníčková bude řešit samostatně zápis operačního programu OPZ, který byl jako bod
jednání zařazen dodatečně dne 30. 7. 2019 a tato část jednání není součástí zápisu operačního programu
IROP.
Členové Výběrové komise, kteří neměli podepsaný etický kodex v rámci 8. výzvy IROP 6 MAS Vladař, ho před
zahájením jednání podepsali, aby se mohli zúčastnit hodnotícího jednání Výběrové komise MAS Vladař a tím
tak konečného hlasování o výsledném bodovém zisku daného projektu / žádosti o podporu. Ostatní členové
podepsali etické kodexy na pracovním jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, které se konalo
dne 17. 7. 2019.
Za MAS Vladař o.p.s. na úvod přivítala všechny přítomné p. Nipauerová a předala tak slovo předsedovi VK
MAS, p. Křížovi, který poděkoval a pokračoval v úvodním slově a zahájil samotné jednání VK MAS.
Hodnotící jednání Výběrové komise
p. Kříž přednesl program jednání a vyzval přítomné, zda k programu jednání mají výhrady nebo návrh na jeho
doplnění. Sl. Lněníčková požádala o změnu programu jednání s vazbou na operační program OPZ, kdy se
bude jednat o výběr projektů 7. výzvy OPZ. Jelikož nikdo nebyl proti ani neměl návrhy na další doplnění,
překročilo se k volbě zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu jednání. Zapisovatelem dnešního zápisu
byla navržena p. Nipauerová za operační program IROP, sl. Lněníčková za operační program OPZ, a
ověřovatelem zápisů p. Trapp a p. Bulín. Po té se překročilo k hlasování o usnesení.
Hlasování, usnesení:
Všichni přítomní souhlasí s doplněním programu jednání dle výše uvedeného a dále, že zapisovatelem bude
p. Nipauerová - IROP, sl. Lněníčková - OPZ a ověřovatelem zápisů bude p. Trapp a p. Bulín.
Celkem zúčastněných „RK MAS“:
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo:
Zdržel se hlasování:

7 členů (viz prezenční listina z jednání)

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Pan předseda VK MAS překročil k představení hodnocené žádosti o podporu a dle seznamu předaných
projektů / žádostí o podporu vyzval hodnotitele k představení svého vypracovaného posudku k věcnému
hodnocení, bodového zisku u jednotlivých kritérií a celkového počtu dosažených bodů dle splněných kritérií.

„8. výzva MAS Vladař – IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví I. (IROP6)“
1) Projekt / žádost o financování
Registrační číslo projektu:
Název projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011803
NKP SZ Krásný Dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém parku

Žadatel:

Národní památkový ústav

Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová
p. Stanislav Raul
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Hodnotitelé žádosti / projektu představili své posudky k věcnému hodnocení, aby bylo možné překročit ke
konečnému výsledku věcného hodnocení.
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé mají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku, kdy
výsledek věcného hodnocení / bodový zisk je: 80 bodů
Nyní se překročilo k hlasování o usnesení konečného výsledku věcného hodnocení projektu.
Hlasování, usnesení:
Všichni přítomní souhlasí se schválením výsledku věcného hodnocení (viz hlasovací listina), kontrolního listu
věcného hodnocení, že žádost podaná pod názvem projektu „NKP SZ Krásný Dvůr - obnova drobných
staveb v zámeckém parku“ získala celkový počet dosažených 80 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění
bodového hodnocení, bude přeneseno a převzato do „KL“ a hodnocení v MS2014+ od hodnotitele, p.
Heidenreichová.
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz prezenční listina z hodnotícího jednání)
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo:
Zdržel se hlasování:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlas

Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 80 a
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné.
Výsledkem jednání „VK MAS“ bude tedy sestavený seznam:
-

Projektů doporučených k financování
Nevybraných projektů / žádostí nedoporučených k financování

Seznam nevybraných projektů / žádostí nebude sestaven, jelikož přijatý projekt / žádost úspěšně prošel
věcným hodnocením.
Po ukončení hodnocení žádostí o podporu 8. výzvy MAS Vladař IROP 6, pan předseda poděkoval za
spolupráci a na závěr této části jednání dal prostor k diskusi. Jelikož nikdo nenavrhl žádné téma k diskusi,
pokračovalo se dalším bodem jednání a pan předseda předal slovo p. Nipauerové.
Školení členů VK MAS Vladař – 9. výzva IROP 5, 10. výzva IROP 5, 11. Výzva IROP 5
Školení zahájila p. Nipauerová a bude se týkat operačního programu IROP níže uvedených vyhlášených
výzev.
Operační program IROP:
„9. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení II. (IROP5)“ – aktivita předškolní vzdělávání (MŠ)
„10. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení III. (IROP5)“ – aktivita základních škol
„11. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení IV. (IROP5)“ – aktivita středních škol a vyšších odborných škol
Byly prezentovány potřebné platné a schválené dokumenty, které jsou nedílnou součástí:
A) společné pro výzvy č. 9 / IROP 5, výzvy č. 10 / IROP 5 a výzvy č. 11 / IROP 5
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č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů“
Operační program IROP, dále jen „IP MAS IROP“ (verze 03/2019, platná a účinná dnem 28. 01. 2019)
Etický kodex, originál dokumentu bude předán k podpisu na pracovním jednání „VK MAS“ a pracovníků
MAS Vladař při předání zhodnocených přijatých žádostí výše uvedených výzev k věcnému hodnocení
(Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby podílející se na hodnocení nebo výběru předložené Žádosti o podporu v rámci výzvy
SCLLD MAS Vladař o.p.s.)



Schválené dokumenty ŘO IROP
 Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení
projektů – operační program IROP“ příslušné výše uvedeným výzvám
 Textace výzev
 Povinné přílohy dle textace výzvy MAS

B) výzva č. 9 / IROP 5





Formulář pro vypracování podkladu pro „VH“ ze strany určených hodnotitelů, pro aktivitu předškolního
vzdělávání
Hlasovací listina „VH“
Řešeno konkrétní bodové hodnocení dle schválené směrnice č. 02 – hodnotící kritéria věcného
hodnocení, samotné hlasování o konečném výsledku VH, vyhotovení seznamu projektů dle výsledků
z věcného hodnocení
Kontrolní listy k „VH“ a „FNaP“ jsou v textové přípravě a budou zaslány ke schválení a kontrole na ŘO
IROP, po té budou zveřejněny a dostupné na webových stránkách MAS Vladař

C) výzva č. 10 / IROP 5





Formulář pro vypracování podkladu pro „VH“ ze strany určených hodnotitelů, pro aktivitu infrastruktura
základních škol
Hlasovací listina „VH“
Řešeno konkrétní bodové hodnocení dle schválené směrnice č. 02 – hodnotící kritéria věcného
hodnocení, samotné hlasování o konečném výsledku VH, vyhotovení seznamu projektů dle výsledků
z věcného hodnocení
Kontrolní listy k „VH“ a „FNaP“ jsou v textové přípravě a budou zaslány ke schválení a kontrole na ŘO
IROP, po té budou zveřejněny a dostupné na webových stránkách MAS Vladař

D) výzva č. 11 / IROP 5





Formulář pro vypracování podkladu pro „VH“ ze strany určených hodnotitelů, pro aktivitu infrastruktura
středních škol a vyšších odborných škol
Hlasovací listina „VH“
Řešeno konkrétní bodové hodnocení dle schválené směrnice č. 02 – hodnotící kritéria věcného
hodnocení, samotné hlasování o konečném výsledku VH, vyhotovení seznamu projektů dle výsledků
z věcného hodnocení
Kontrolní listy k „VH“ a „FNaP“ jsou v textové přípravě a budou zaslány ke schválení a kontrole na ŘO
IROP, po té budou zveřejněny a dostupné na webových stránkách MAS Vladař

Na závěr školení bylo připomenuto, že dne 2. 9. 2019 je ukončen termín příjmu žádostí o podporu v systému
MS2014+ u 9. výzvy MAS a dne 6. 9. 2019 u 10. a 11. výzvy MAS, kdy v současné chvíli bude řešena
modifikace výzev a to prodloužení data příjmu žádostí o podporu, které schválila „RK MAS“ na svém jednání
dne 29. 7. 2019. Datum prodloužení příjmu žádostí o podporu bude prodlouženo do 30. 9. 2019 u výše
uvedených výzev IROP 5. Jakmile bude vyřešen schvalovací proces s ŘO IROP, budou členové VK MAS
informováni o jeho výsledku. Na závěr byl dán prostor k dotazům. Jelikož nikdo z přítomných neměl dotaz
k proběhlému školení, p. Nipauerová poděkovala přítomným za pozornost a předala slovo panu předsedovi.
Ten pokračoval v závěru jednání v rámci operačního programu IROP.
Závěr, diskuse
V rámci diskuse nebylo navrženo žádné téma a tak bylo jednání Výběrové komise MAS Vladař ukončeno.
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Na závěr jednání pan předseda VK MAS poděkoval všem přítomným za spolupráci a dále uvedl, že seznam
projektů / žádostí bude do 5 pracovních dní včetně celé dokumentace (žádosti / projekty, kontrolní listy) předán
zástupci MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea) k dalšímu potřebnému administrativnímu
kroku zpracování a ve stejné lhůtě bude předán zápis z jednání a seznam projektů / žádostí předsedovi
Rozhodovací komise MAS. Jednání bylo ukončeno.

V Podbořanech, dne 01. 08. 2019

p. Trapp Oto
ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis:

p. Bulín Václav
ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis:

p. Nipauerová Andrea
manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis:

Za Výběrovou komisi MAS Vladař:
Ing. Jiří Kříž
předseda Výběrové komise MAS, podpis:

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1.
1x dokument „seznam projektů doporučených k financování v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“
v součinnosti s výsledky s věcným hodnocením a jako výstup z hodnotícího jednání ze dne 30. 7. 2019
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů věcného hodnocení_výzva č.7. IROP 2“

Příloha č. 2.
1x dokument „seznam projektů doporučených k financování v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“
seřazené žádosti o podporu / projekty dle určeného pořadí v rámci získaných bodů věcného hodnocení a
doplněn o sloupec CZV projektu
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů VH_výzva č.7. IROP 2_výstup pro RK“
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