Zápis z jednáníVýběrové komise
organizačnísložky MAS Uničovsko, o.p.s.
Místníakčnískupina MAS Uničovsko, o.p.s.

v souladu se ,,Strategií komunitně vedeného místníhorozvoje Území MAS
Uničovsko 2OL4-2O2O" (dále jen SCLLD) č, CLLD_15_01_260 schválenou
Ministerstvem místníhorozvoje Čna ŘO) prijala v rámci I. výzvy (číslo
výzvy 0 18/06_16_03B/CLLD_I5_0 1_260)

YÝzva
Název MAS

0

1

8/06_1 6_0 3B/C LLD_1 5_0 1_260
MAS Uničovsko, o,p.s.

Orqán
Název orgánu:

výběrový orqán
Výběrová komise

Termín konání:

27.7.20!7 , 10,00 hod

:

Místo konání.
prezenčnílistina

Medlov

Jmenný seznam přítomných včetně subjektů,
které zastupují

Program:
1, Zana]enl
2. VyjádYení k nepodjatosti
3. Schválení seznamu projektŮ dle bodového zisku
4. Ukončeníiednání

1. Zahájeni

Zasedání výběrové komise zahž4il lng. Tomáš Můller. Přivítal přítomné a
seznámilje s programem. Výběrová komise se sešla v počtu 7 ČlenŮ a je tedY
usnášení schopná.
Ověření dodržení podmínek standardizace
Na jednání se účastnilizástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka
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Zájmové skupiny
Počet
subjektŮ

Rozvo,i ve n kova

zemědělci
Dodnikatelé
neziskovky
veřei nost
cel kem

2
2
2

Počet
subjektŮ

v

Sektor
veřejný/soukromý
Počet
Počet
subjektŮ v
subjektŮ
o/o

o/o

29
29
29

o/o

1+1

o/o

2
2

o/o

1
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7

100o/o

o/o
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o/o
o/o
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7lo/o SS

a

Podmínka standardizace max. 49o/o veřejného sektoru - splněna
Podmínka standardizace max. 49o/o zájmové skupiny - sp|něna
Zapisovatelem byla jmenovaná Ing. Iveta Kopcová a ověřovatelem
zápisu Ing. Můller
Výběrová komise schvaluje program jednání.

Schvaluje : pro

7

|

zdržel se 0, proti

0

Výběrová komise schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu,

Schvaluje : pro 7, zdržel se 0, proti 0.

Vyjádření k nepodjatosti

Výše uvedené se týká projektů z 1. výzvy lROP
0 1 B/06_1 6_03B/cLLD_1 5_0 1_260
MAS Uničovsko, o.p.s.vyhlásila dne 29. 5.2017 první výzvu v rámci IROP.
žadatelémohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 29. 5.
2017,10:00 hod. t 28.6.2017,10:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o
dotaci. Alokace 1, Yýzvy lRoP (2017) _ Zvýšeníbezpečnosti dopravy činí4
O00 000 Kč. Součet požadovanédotace přijatých projektů je 3.799,999,81 Kč,
Hodnotitelé, kteří po přečteníetického kodexu a seznamu projektŮ Předaných
výběrové komisi k l,todnocení, že jsou vůčiprojektům nepodjati, obdrŽeli
piojektové žádosti. Po jejich prostudování na dnešnímjednání opět prohlásili,
zda nejsou k nějakému projektu podjati.
Každý'ze členůse prohlásil ke všem projektům , zda je k projektům podjat,
přípaáně uvedl důvod podjatosti. Žaany z hodnotitelŮ po prostudování

MlNlsTERsTVo
pRo nnísrtuí

xozvol

neshledal důvod k podjatosti,
nepodjatosti a etický kodex.
Hodnotitel
Jméno a příjmení

a

čR

proto došlo k podepsání Prohlášení o
Cislo

Název projektu:

Rekonstrukce chodníků

Podjatý/qepodjatý

projektu

v obci paseka
Mgr. Dalibor
Horák
Magdalena
Břeňová
Karla Kupková

nepodjatý

Miroslav sevčík

Nepodjatý

Milan Mazák

Nepod.latý

Marcela

Nepodjatý

Nepodtatý
Nepodjatý

Berger

Smrčková
Jana krasulová

Nepodjatý

Výběrová komise bere na vědomi

3. Hodnocení projektových žádostí.

předseda výběrové komise zahájll hodnocení projektŮ. Postupovalo se ve

stejném pořadí, jak byly projekty přijaty na MAS,
Výběrová komise provedla obodování projektů dle hodnotícíchkritériÍ,která
js'ou
platná pro konkrétníopatření v dané výzvě, v rámci ktených je na Projekt
-žádaná
dotace. Každý projekt hodnotila vždy celá výběrová komise. KaŽdý
hodnotitel uvedl do společnéhohodnotícíholistu projektu poČet bodŮ, ktery
přidělil za jednotlivá preferenčníkritéria a případně slovní komentář. O
navrženévýsi pnoelených bodů ke každémupreferenčnímu kritériu a jeho
slovním hodnocení se lrlasovalo. Odhlasovaný bodový výsledek bYl zaPsán do
hodnotícího listu projektu, Slovní hodnocení bylo výstupem připomínek vŠech
hodnotitelů, Hodnoticí listy projektů jsou přílohou tohoto zápisu a budou
archivovány v listinné podobě. Předseda výběrové komise zkontroloval
výsledné sóučty a předalje pracovníkůmMAS k zapsání do formulářŮ Žádosti.

Výběrová komise schvaluje hod notícílisty projektů.
Schvaluje : pro 7 , zdržel se 0, proti 0.

4.

Schválení seznamu projektů dle bodového zisku
Výběrová komise zpracovala za asistence pracovníkŮ MAS výsledný Seznam
(táoutxu) pořadí projektů dle bodového zisku od nejvyššíhopo nejniŽŠi. U

každéhoprojektu bylo uvede no, zda splnil/nesplnil stanovenou minimáln
bodovou hranici.
Název

Ic

Název projektu

Obec
Paseka

002993 16

Rekonstru kce
chodníkův obci
Paseka

žadatele

í

Cetkový

Způsobité

výdaje

Celková výše
dotace

6,14B.013,
63

3,999.999,

3.799.999,

rozpočet

B0

Splnil/nespl
nil min.bod.
hranici
splnil

B1

Výběrová komise schvaluje pořadí projektů zvyhlášené za 1, současně
výzvy MAS Uničovsko lROP schvaluje u každéhoprojektu výrok
doporučen/nedoporučen k podpoření tak, jak je uvedeno v příloze. Výsledná
tabulka hodnocení projektů výběrovou komisí.
Datum
nrllřttll

30.5.
2017

Název
žadatele

Obec
Paseka

Ic

Název projektu

002993

Rekonstru kce
chodníků
v obci paseka

16

Celkový
roznočet

6.148,013
,63

Způsobilé
vÝdaie

Celková výše

počet bodů

3,799,999,

40

B0

B1

3.999.999,

Schvaluje : pro

7

|

íl nfáaA

zdržel se 0, proti 7.

Výběrová komise podpořila projekt rekonstrukce chodníkův obci Paseka v rámci
1.výzvy IROP MAS Uničovsko
Projekt zajišt'uje bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
k přechodům pro chodce nebo místůmpro přecházení. Harmonogram projektu je
reálný a proveditelný. Součástíprojektu jsou i úpravy venkovního prostranství
spojené s výsadbou zeleně

5. Ukončeníjednání
Předseda výběrové komise poděkoval všem přítomným za účasta
jednání výběrové komise ukončila.
V Medlově dne 27.7.2017
Zapsala . Ing" Iveta Kopcová
Ověřovatel . Ing. Tomáš Múller

