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Zápis
z jednání wýběrové konise MAS REGION KU|IETICKE I{ORY,

konané dn€ 16.5,2017 v Sezemicích, kancelář MA§ RKH

Phtomnla ho51eI vi,/ piiloha č, l _ pre/enčni íisLina

Přogřani j€dnání:
l, skolení hodnotitelů
2, Podepisování etických kodexů
]_ Věcné hodnoceni projektu
4, Různé

I'lvod
Najedníní \"ýběrové komise se dostavi]i 3 z 5 členů výběrové koni§e. Žádná ze ájmových skupin ani veřejný s€ktor nemá
víceja& 49 % hlasů, Výběrová komiseje usnášenl§chopná. Pro přjjmuti usnesenlje potřba souhlasu minimálně 2 členů
výběrové kornisa
Zapisovatelem ápisu bylajrnenoÝínaK. Holečková_
ovčřovatelen ápisu bylj jm€noviini J, Š€panovshý, Z. Shánělová.

l. Škokni hodnotitelú
o I- Pazdeťková semámila pňtoŤrmé se Zíkladními inforna€emi k progmmovému nímci oPZ opatřeni 4: Prorodíiná

opařeni, kteřé je předmětem věcného hodnocení. Dáe by]y přítomnJ seznárneni se aěnim i"ýz\y a pravidly pro
vč.cné hodnoceni-

2. Podepi§ováDí etických kodexů
o příromd členové t/ýMrové komise byli k. Holečkovou seaámeni se zněním €t;ckého kodexu. u á&ého

z přitomných čIenů \.ýběrové komis€ nebyly Zjišlčny důvody pro 8epodepýiní etického kod€x1l, pmto hylo
přistoupeno k podpisu €tického kodex! viz příloha_

3. Věcné hodnocení přojektú (ýýw^018l03 l6'047lCLLD 15_01_261)
o Hodnocenim formálnich náležtosti a přijatelnosli píoš]y 2 ždosti o podporu, l$eré byly vč€tně příloh předlož€ny

Ýýběrové komisi k věcnému hodno€ení. Dále byly vi,běrové komjsi ťedloženy odbomé posudky (pro každou
ádost jeden) a kontrolni list, dle kterého věcné hodnocenl pmbihalo.

o PřJtomnl č].nové yýběrové kolri§e provedli věcné hodnoceni žjidosti eHpcYP (identifikace žlidosti /HAsh4 do
konťolnjho listu-
Přílomní souhlasi s hodnocenim žádosti eHpCYP u všech hodnotících kťitérjí včetně odůvodnění hodnoceni
uvedených V kontrolním ]istu ádosti,
Pro: 3 Proti: 0 ZdlžEl se,o

Přítonní souhlasi, že žlídost eHpcYP spinila podmínky věcneho hodnoceni s výhBdou (Pťojekt rná dobře určený cít
i kličové aktivity. snaží s€ l€šit definovaný problém, Zásadni slabinou p.ojektu je rozpočel , položky nejsou
odůvodněny, není zdůvodněn ani uváděný počet jednotek (např. u osobnich nákladů). Druhým pťoblémem je přlliš
nízkí hodnota indikátoru 6 00 00, Pii sníženi nákiadů dle návrhu a naYýš€ni hodno§, indikátoru 6 00 00 dle nálThu
(viz kriftnul! IlI. Efekivita a hospodámost) ize projekt podpořjt-), viz konttolni ljst ádosti,
P.o:3 Proti:o Zdrže| se:0

o Přílomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení ádosti ekqcsP do kontrolniho listu.
Přítomní souhlasí § ho&oc€ním žídosti do ekqCSP u všech hodnotícich kritérii včetně odůvodnění hodnocení
uved€ných v kontío]ním Iistu ždosti,
Pro:3 Proti:o Zóržel se:o

Přitomní souhlasí, že ádost ekqcsP nesplnila podminly věcného hodnoceni, viz kontrolni listžádosti,
Pro:3 Pťoti:o Zdrž€l se: 0

Projsdnána přiloha ,,Potwzení o kapacitě ško]ni€h díUžin á klubů při ZŠ s t , stupněm za poslední ško]ní pololetí/jiné obdobi"
Zaslaná MPSV- Výběrová komise vidi w,užiti přilohyjako smysluplné-

Předseda \.ýběrové korniše poděkovat přitomným zajqiich účast a ukončil jednáni.
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UsNESENI
2o1'7l1loPzl!: výberová komis€ souirjasi s hodnoceíim ádosti §HpCYP u \šech hodnoticich kitérii včetnč
odŮvodnění hodnmeni uvedeíých v kotrtíolním lisfu ádosti,

zo17/|/oPz2: Ví,běíolá komise soublasi. že ždost eHpcp sptnila po&nínllf \ěcného lrcdnoc€íli s ýý}.adou
€roj§k má dobře Urče ý cii i kličo\é aktivitv, surží se iešit defiflo\.aŇ píoblém, Zi§adní slabinou projeklu je
rozPď§t - polož-k} nejsou odůi,odněny. není zdúvodněn áni ňáděný poč€t jednotek (např. u osobnich niktadů),
Druhým problétnem je piiliš ni,.ká hodnota indikitoíu 6 00 00, Při sniž§ní nák]adů dle náwlru a nmýšení hodnotl
indikátonr 6 00 00 dte rLivíhu (viz kileíiuú m, Efell itá a hospo&ímo§t) ]ze píojel1 tr)odpořit,), viz kontíolni list
žiidosli.

zjl1llloPz3: Výběro\á komise §ouhiaú s hodnoccním ádosti do ekqcsP u Yšec]r hodnotících kit&ii včetně
odin odněni hodrcced u!,ede ých t/ kontíolnim listu žridosti,

20l'7/1loPzl4: výbéío\a komi§€ soulrlasi, že žridosl ekqcsP nespllila podrníDk], Yěcného hod-trocelrí \.ú kontíolrri
list žirlosti

zipi§ zv€řcjněn na EE!J!§4&ab!g!L§Z.

prezencrri listilra
Etický kodex
Odbomé po§Udky k ádosfem
Kontíolní listy k žádostem

Dnej 16 5 2017
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