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Zápis z jednání Výběrové komise spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj
Humpolecka dne 3. 4. 2018 – 1. výzva IROP – Kulturní dědictví

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin.

Přítomní: Obec Senožaty (Mgr. Zdeněk Vaněk), ZOD Hořice (Ing. František Novák), Soutěže
podkovy o.p.s. (Ing. Jan Mácha), Obec Jiřice (Miroslav Jirků), Čtveráci z.s. (Jiří Koubek), ZŠ
Hálkova Humpolec (Mgr. Václav Strnad), Mgr. Irena Krčilová (Mgr. Irena Krčilová)
Zaměstnanci kanceláře MAS: Mgr. Pavel Hrala, Ing. Eliška Matulová, Bc. Monika Krčilová
Program jednání:
1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola
usnášeníschopnosti Výběrové komise (VK).
2. Představení interních postupů IROP – věcné hodnocení.
3. Seznámení s výzvou.
4. Školení na hodnocení projektů IROP – kritéria věcného hodnocení, žádost a přílohy.
5. Předání projektů.
6. Diskuze a dotazy.
7. Závěr.
1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola
usnášeníschopnosti Výběrové komise (VK).
Jednání Výběrové komise začalo v kanceláři MAS v 16:03 a Pavel Hrala přivítal přítomné členy
na zasedání Výběrové komise a proběhla kontrola usnášeníschopnosti. Na jednání bylo
přítomno 7 členů Výběrové komise. Za veřejný sektor byli přítomní 3 členi (43 %): Jiřice,
Senožaty, ZŠ Hálkova. Soukromý sektor měl přítomné 4 členy (57 %): Mgr. Irena Krčilová,
Čtveráci, ZOD Hořice, Soutěže podkovy, o.p.s. Zastoupení zájmových skupin bylo následující:
Neziskové organizace 2 členové (29%) - Soutěže podkovy, o.p.s. a Čtveráci; Obce 2 členové
(29%) - Jiřice a Senožaty; Podnikatelé 1 člen (14%) - ZOD Hořice; Veřejné organizace 1 člen
(14%) - ZŠ Hálkova; Občané 1 člen (14%) - Mgr. Irena Krčilová. Žádná ze zájmových skupin
neměla více jak 50% hlasovacích práv. Výběrová komise byla usnášeníschopná.
Zapisovatelkou byla zvolena Monika Krčilová, ověřovatelem je Mgr. Zdeněk Vaněk, předseda
Výběrové komise MAS.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
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Usnesení VK č. 6/2018: VK schválila program jednání VK a zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Představení interních postupů IROP – věcné hodnocení.
Pavel Hrala seznámil členy s Interními postupy pro IROP především s kapitolou Věcné
hodnocení projektů a s důležitými částmi postupů, které je nutné dodržovat. Členi dostali k
dispozici Interní postupy pro IROP k prostudování.
Všichni členi podepsali Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů, které je součástí Interních
postupů MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka.
Usnesení VK č. 7/2018: VK vzala na vědomí informace o Interních postupech a členi
podepsali Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
3. Seznámení s výzvou
1. Výzva MAS z programu IROP se řídí výzvou č. 55 IROP a příslušnými Specifickými
pravidly a byla vyhlášena dne 22. 12. 2017. Příjem žádostí byl ukončen 9. 2. 2018, poté
následovala administrativní kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a nyní proběhne
věcné hodnocení, které provádí Výběrová komise MAS. Na tuto výzvu byla vyčleněna dotace
ve výši 3.000.000 Kč. Výše dotace je 95 % z celkových způsobilých výdajů. Způsobilé
k podpoře byly v území MAS pouze dvě památky a to Klášter v Želivě, který je národní kulturní
památkou a kulturní památka kostel sv. Jiří v Řečici. Žádat v této výzvě mohli tedy pouze dva
žadatelé.
Usnesení VK č. 8/2018: VK vzala na vědomí informace o výzvě MAS.
4. Školení na hodnocení projektů IROP – kritéria věcného hodnocení, žádost a přílohy.
Členi VK byli seznámeni s kontrolním listem pro věcné hodnocení, ve kterém jsou dvě kritéria:
„Počet obyvatel obce/města“ a „Projekt zpřístupňuje nové části památky a jejího okolí“, za
které budou přiděleny body. Maximální počet bodů, který může projekt získat je 19 bodů, aby
projekt mohl být podpořen, musí získat alespoň 50 % bodů, tj. 10 bodů.
Dále byli členi VK seznámeni s podklady pro hodnocení žádostí, které jsou na flash discích.
Členům byly shrnuty základní informace o projektech.
Usnesení VK č. 9/2018: členi VK byli proškoleni ohledně hodnocení projektů a byli
seznámeni s kritérii věcného hodnocení, s žádostí o dotaci a jejími přílohami.
5. Předání projektů
Pavel Hrala informoval, že ohodnocené žádosti budou od členů VK předány zpět MAS na
příštím jednání VK ve středu 11. 4. 2018 od 16:00 hod, kde dojde k seřazení projektů do tabulky
podle přiděleného počtu bodů a vytvoření Seznamu vybraných/nevybraných žádostí.
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6. Diskuze a dotazy
Nepadly žádné dotazy.
7. Závěr
Pavel Hrala poděkoval členům za účast na jednání. Jednání VK skončilo v 16:40.

V Humpolci dne 3. 4. 2018

Zapsala:

……………………………….
Bc. Monika Krčilová

Ověřil:

……………………………..
Mgr. Zdeněk Vaněk
Předseda VK

