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Zápis z iednání VÝběrové komise MAS Sokolovsko o.p.s.

28.05.2o2o

15:00 - 18:00

školící místnost statku Bernard, královské poříčí

dle prezenční listiny (přítomno t3 z2O členů)

dále přítomné: Mgr. Michaela Polláková (manažer Programového rámce PRV),

Mgr. Zuzana Odvody (manažer SCLLD)

Jednání výběrové komise proběhlo k výzvě:

. výzva č.4 PRV MAS Sokolovsko

1) Úvod - schválení programu, zapisovatele a ověřovateIe zápisu

Jednání bylo zahájeno v 15.00 hodin konstatováním usnášeníschopnosti Výběrové komise. Za

zapisovatele byla navržena Mgr. Zuzana Odvody, za ověřovatele Mgr, Soňa Kvasničková.

Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání Výběrové komise.

Následovalo schválení programu, ktený byl součástí pozvánky zaslané členům Výběrové komise
předem elektronicky. Mgr. Polláková upřesnila obsah jednotlivých bodů jednání. Výběrová komise

hlasovala o níže uvedeném programu jednánía navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program jednání Výběrové komise dne 28. 05. 2020:

1) Úvod * schváleníprogramu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) Věcné hodnocení projektů podaných ve 4. výzvě PRV

a. lnformace o výzvě č. 4 PRV

b. lnformace k hodnocení projektů, preferenční kritéria

c. Přidělení projektů hodnotitelům losem

d. Samostatné hodnocení projektů a bodové ohodnocení

e. Sestavení long listu

f. Schválení long listu

Datum zasedání:

čas zasedání:

Místo zasedání:

Přítomn!:
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Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Mgr. Zuzanu Odvody a ověřovatele zápisu Mgr. Soňu Kvasničkovou.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 13z20 členů.

Pro: 13 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlas

Usnesení č. 1/3/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Mgr. Zuzanu Odvody a ověřovatele zápisu Mgr. Soňu Kvasničkovou.

Bylo ověřeno, zda bude zachována usnášeníschopnost po celou dobu jednání (vylučování něktených

členů z jednání o něktených bodech programu v souvislosti se střetem zájmu v programovém rámci

PRV).

Ve střetu zájmu a tedy vyloučeni z hodnocení a z jednání k relevantním projektům a fichím jsou:

- Fiche 9 Základní infrastruktura venkova - Kvasničková (město Horní Slavkov) - žadatel a
Gajičová (obec Libavské Údolí) - žadatel

2} Věcné hodnocení projektů podaných v 4. v,ýzvě PRV
a. lnformace o v,ýzvě č. 4 PRV

Členové Výběrové komise byli seznámeni s výzvou č. 4 PRV MAS Sokolovsko - v této
výzvě bylo vyhlášeno 5 fichí, zájem byl o 4 fiche - Fichi č. 2 Podpora zemědělských
podniků, Fichi č. 5 Podpora jiného drobného podnikání, Fichi č. 6 Rozvoj rekreačních
funkcí lesa a Fichi č. 9Základní infrastruktura venkova. Celkem podáno do 4. výzvy 30
projektů, u nichž proběhla administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. U žádného
projektu nebyla ukončena administrace.

b. lnformace k hodnocení projektů, preferenční kritéria
Členům Výběrové komise byla prezentována jejich úloha při věcném hodnocení
žádostí 4. výzvy PRV. Byli informováni o skutečnosti, že žádosti budou hodnotit na

místě dle předem stanovených preferenčních kritérií, které jsou součástí žádosti a za

které sitaké žadatelé samostatně přidělovali body. Výběrové komisi byla představena
jednotlivá preferenční kritéria.

c. Přidělení projektů hodnotitelům losem
Jednotliví členové Výběrové komise si následně losovali projekty k hodnocení, tak aby

byla zajištěna jejich objektivita a nepodjatost.
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Samostatné hodnocení projektů a bodové ohodnocení
Po rozlosování projektů, byl dán hodnotitelům prostor pro samostatné studium
Žádostío dotaci a přiložených příloh a následnému bodovému ohodnocení projektů

dle předem stanovených preferenčních kritérií. Každý projekt byl hodnocen 2

hodnotiteli nezávisle na sobě. Hodnocení žádného projektu se nelišilo ovíce než20%o,

proto nebyl třeba 3. hodnotitel, tzv. arbitr. Hodnocení prováděli hodnotitelé do
formuláře, ktený je založen v kanceláři MAS.

Sestavení long listu
Po bodovém ohodnocení všech žádostí, byly sečteny přidělené body u každého
projektu a následně byl sestaven tzv, long list rozdělený dle jednotlivých fichí. V long
listu byly projekty seřazeny sestupně dle nejvyššího počtu dosažených bodů. Všechny
projekty splnily minimální hodnotu 40 bodů a byly zařazeny do long listu.

f. Schválení long listu
Členové Výběrové komise byli seznámeni se sestavenými long listy a ve stručnostijim
byly představeny jednotlivé projekty. Následně byli vyzváni k hlasování o návrhu

schválení long listu pro jednotlivé fiche v předložené podobě.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výsledný long list žádostí podaných v rámciVýzvy č. 4 PRV
pro Fichi 2 Podpora zemědělských podniků v předložené podobě.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro: ].2 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 1 hlas (Bartoň)

Usnesení č. 2/3/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje v,ýsledný long list žádostí podaných v rámci Výzvy č. 4
PRV pro Fichi 2 Podpora zemědělských podniků v předIožené podobě.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výsledný long list žádostí podaných v rámciVýzvy č, 4 PRV
pro Fichi 5 Podpora jiného drobného podnikánív předložené podobě.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro: 12 hlasů proti:0 hlasů zdržel se: 1 hlas (Bartoň)

Usnesení č. 3/3/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výsledný long list žádostí podaných v rámci Výzvy č. 4
PRV pro Fichi 5 Podpora jiného drobného podnikání v předložené podobě.
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Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje uýsledný long list žádostí podaných v rámci YÝzw č. 4 PRV

pro Fichi 6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa v předložené podobě.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro: 13 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 4/3/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výsIedný long list žádostí podaných v rámciVýzvy č. 4

PRV pro Fichi 6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa v předložené podobě.

Místnost jednání opustily členky VK ve střetu zájmu - Kvasničková, Gajičová.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výsledný long list žádostí podaných v rámciVýzvy č. 4 PRV

pro Fichi 9 Základní infrastruktura venkova v předložené podobě.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 5/3/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výsledný long list žádostí podaných v rámciYýzvy č.4
PRV pro Fichi 9 Základní infrastruktura venkova v předložené podobě.

3) Diskuze k PRV, závěr
Na závěr proběhla diskuse k programu rozvoje venkova pro příští rok a ve stručnosti byly členům
VK nastíněny chystané změny v oblasti uýzev PRV přes MAS Sokolovsko.

Jednání bylo ukončeno v 18 hodin.

V Královském Poříčí, dne 28. 05.2O2O

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody

Předseda Výběrové komise: Vladimír Mikeš.
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Příloha č. ].: Prezenční listina ze dne 28,05.2O2O

Příloha č. 2: Long list pro Fichi 2 sestavený Výběrovou komisí dne 28. 05. 2020

Příloha č. 3: Long list pro Fichi 5 sestavený Výběrovou komisídne 28. 05. 2020

Příloha č. 4: Long list pro Fichi 6 sestavený Výběrovou komisí dne 28. 05,2020

Příloha č, 5: Long list pro Fichi 9 sestavený Výběrovou komisídne 28. 05. 2020

l

5


