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Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

 

Datum jednání: 27. 3. 2018 

Čas jednání: 12:30 hod 

Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov 

Přítomni: členové VK dle prezenční listiny 

                dále: Ing. Jana Urbánková, Bc. Lenka Vaňková 

Program jednání: 

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2) Schválení programu jednání 

3) Informace o úspěšnosti projektů podaných v IROP a PRV 2017 

4) Hodnocení projektů podaných do 2. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – Prorodinná 

opatření II, Podpora zaměstnanosti II 

5) Projednání a schválení Long listu 

6) Zhodnocení činnosti VK za období 2017 – 2018, informace o nové volbě členů VK na 

zasedání Pléna (4/2018), poděkování za spolupráci 

7) Diskuze, různé 

Přítomné přivítala Ing. Jana Urbánková, vedoucí manažerka SCLLD a ředitelka společnosti 

MAS Krušné hory a zahájila jednání tím, že prohlásila Výběrovou komisi za usnášeníschopnou. 

Přivítala Bc. Lenku Vaňkovou, novou zaměstnankyni MAS, která pracuje jako projektová 

manažerka OPZ a seznámila přítomné s plánovaným programem jednání.  

 

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Ing. Jana Urbánková navrhla Výběrové komisi (VK) Bc. Lenku Vaňkovou jako zapisovatelku 

a paní Pavlínu Liškovou jako ověřovatelku zápisu. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                         

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Bc. Lenku Vaňkovou a 

jako ověřovatelku zápisu paní Pavlínu Liškovou. 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení VK č.20/03/2018 ze dne 27. 3. 2018 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Bc. Lenku Vaňkovou a 

ověřovatelku zápisu paní Pavlínu Liškovou. 

 

Výsledek hlasování Pro  10 Proti 0 Zdržel se 0 
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2) Schválení programu jednání 

 

Ing. Jana Urbánková předložila členům VK návrh programu jednání, který byl součástí 

pozvánky zaslané členům VK předem elektronicky. VK hlasovala o výše uvedeném programu 

jednání. K návrhu programu nebyly žádné připomínky. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                     

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 21/03/2018 ze dne 27. 3. 2018 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání 

 

Výsledek hlasování Pro  10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

3) Informace o úspěšnosti projektů podaných v IROP a PRV 2017 

Ing. Jana Urbánková informovala zúčastněné o aktuálním stavu projektů v IROP a PRV 

předložených v r. 2017. 

Předložené projekty v IROP:  

Název výzvy Název projektu Žadatel Rozpočet 

projektu 

1.výzva MAS Krušné hory – IROP –

Dobře udržovaný veřejný prostor a 

Fungující dopravní a technická 

infrastruktura 

Projekt 

Chodovská 

Město Nová 

Role 

2,7 mil 

6. výzva MAS Krušné hory – IROP- 

Sociální podnikání I 

Sociální podnik 

montanelo 

Montanelo 

s.r.o 

1 mil 

 

Projekt Chodovská je v závěrečné fázi hodnocení a předpokládá se uzavření Právního aktu a 

poskytnutí dotace. Projekt Sociální podnik montanelo je ve fázi hodnocení formálních 

náležitostí a podmínek přijatelnosti, tedy na samém začátku hodnocení. 

V dalších výzvách z IROP byly podány v r. 2018 

- 4 projekty v Dopravě, celková výše rozpočtu projektů: cca 29,7 mil.Kč 

- 2 projekty ve Vzdělávání, celková výše rozpočtu projektů: cca 5,4 mil Kč 

Tyto projekty jsou ve fázi hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti a budou 

předmětem jednání příští Výběrové komise. 
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Předložené projekty v PRV: 

Název výzvy Název projektu Žadatel Rozpočet projektu 

Výzva č. 1 PRV Pořízení traktoru Ing. Dušan Michálek 600 tis. 

Výzva č. 1 PRV Investice do farmy DCH Bohemia Trade a. s 600 tis. 

Výzva č. 1 PRV Pořízení stroje do RV Odeřský statek 600 tis. 

 

Projekty žadatele Ing. Dušana Michálka a DCH Bohemia Trade a. s. byly úspěšně podpořeny.  

Ve 3. výzvě PRV bylo podáno 17 žádostí v celkovém rozpočtu žádostí cca 11,9 mil Kč. Tyto 

projekty jsou ve fázi hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti a budou 

předmětem jednání příští Výběrové komise. 

Ve všech oblastech – IROP, OPZ, PRV jsou plánovány další výzvy. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                   

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí informace o stavu projektových žádostí 

podaných v IROP a PRV v r. 2017 a informace o podaných žádostech v následných výzvách 

IROP a PRV. 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení č. 22/03/2018 ze dne 27. 3. 2018 

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí informace o stavu projektových žádostí 

podaných v IROP a PRV v r. 2017 a informace o podaných žádostech v následných výzvách 

IROP a PRV. 

 

Výsledek hlasování Pro  10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

4) Hodnocení projektů podaných do 2. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – 

Prorodinná opatření II, Podpora zaměstnanosti II 

Manažerka programového rámce OPZ Bc. Lenka Vaňková seznámila přítomné s jednotlivými 

výzvami a se systémem hodnocení žádostí o podporu v rámci programového rámce OPZ CLLD 

MAS Krušné hory. Připomněla vnitřní směrnici MAS Krušné hory č. 02 Transparentnost 

hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů, na základě které všichni zúčastnění členové 

Výběrové komise podepsali Etický kodex (př. č. 1 Vzor Etického kodexu) 

Hodnocení projektů se z důvodu střetu zájmů nezúčastnil pan Zdeněk Janský (zpracovatel 

projektové žádosti Příměstské tábory Hroznětín – Merklín. 

Členové Výběrové komise byli seznámeni s dosavadním postupem hodnocení projektů a byl 

jim představen další postup – finální hodnocení a sestavení Long listu. 

Členům Výběrové komise byly předloženy tři projektové žádosti z OPZ ze dvou výzev: 

Výzva Prorodinná opatření č. 259/03_16_047/CLLD_16_01_021 

a) Příměstské tábory Hroznětín – Merklín, žadatel Město Hroznětín 
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b) Příměstské tábory v Hopa Hopa, žadatel Frival s. r. o 

 

Výzva Podpora zaměstnanosti č. 260/03_16_047/CLLD_16_01_021 

a) Čas na změnu s podporou koučinku, žadatel bfz o. p. s 

Projektové žádosti prošly hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti, byl na 

ně zpracován expertní posudek a v dalším kole věcného hodnocení byly ohodnoceny dvěma 

hodnotiteli – členy Výběrové komise, kteří byli navrženi Ing. Janou Urbánkovou, vedoucí 

manažerkou SCLLD a elektronicky schváleni členy Výběrové komise (Pavlína Lišková, David 

Oncirk) 

Podklady k hodnocení projektů Výběrovou komisí obdrželi členové předem elektronicky, aby 

si je mohli prostudovat a případně vznášet dotazy. 

Hodnocení dvou hodnotitelů 

Výzva Název projektu žadatel Bodové 

hodnocení 

1 

Bodové 

hodnocení 

2 

Prorodinná 

opatření 

Příměstské tábory v Hopa Hopa 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/1_047/0009325 

Frival s. 

r.o 

87,50 80 

Příměstské tábory Hroznětín – 

Merklín 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009329 

Město 

Hroznětín 

100 100 

Výzva Název projektu Žadatel Bodové 

hodnocení 

1 

Bodové 

hodnocení 

2 

Podpora 

zaměstnanosti 

Čas na změnu s podporou koučinku 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009376 

Bfz o. p. 

s 

87,50 87,50 

 

Vzhledem k tomu, že se bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů nelišilo o více než 20% 

nebylo zapotřebí hodnocení třetím hodnotitelem. (př. č. 2 – Hodnocení projektů hodnotiteli) 

Výběrové komisi byly následně předloženy návrhy hodnocení za jednotlivé projekty 

zpracované na základě hodnocení hodnotitelů p. Liškové a p. Oncirka v již průměrných 

hodnotách. Členové VK se shodli s hodnocením hodnotitelů, pouze u žadatele Frival s. r. o bylo 

hlasováno o deskriptoru v kriteriu „Potřebnost pro území MAS“, kdy jeden z hodnotitelů 

stanovil „dobře“ a druhý „dostatečně“ Na základě hlasování Výběrová komise rozhodla 

o deskriptoru Dostatečně 

Hlasování členů Výběrové komise: 

Deskriptor Dobře: 3 

Deskriptor Dostatečně: 6 

Hlasování se zdržel: 1 
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P. Lapinová 

požádala o přiblížení aktivit žadatele bfz o. p. s, tohoto se ujala paní Lišková. Po krátké diskuzi 

nad hodnocenými projekty byly jednotlivé projekty finálně vyhodnoceny a výsledné body 

stanoveny jako průměrná hodnota bodového hodnocení jednotlivých projektů.  Toto bylo 

zpracováno formou zápisu do šablony vytvořené ŘO OPZ a bude vloženo do systému MS2014+ 

(př. č. 4 – Finální hodnocení projektů). Členové Výběrové komise na místě podepsali tento 

zápis (pro každou výzvu zvlášť) a tím stvrdili souhlas s výsledným hodnocením. 

Finální hodnocení Výběrovou komisí 

Výzva Název projektu žadatel Bodové 

hodnocení 

Prorodinná 

opatření 

Příměstské tábory v Hopa Hopa 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/1_047/0009325 

Frival s. r.o 80 

Příměstské tábory Hroznětín – 

Merklín 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009329 

Město 

Hroznětín 

100 

Výzva Název projektu Žadatel Bodové 

hodnocení 

Podpora 

zaměstnanosti 

Čas na změnu s podporou koučinku 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009376 

Bfz o. p. s 87,50 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise projednala a schvaluje výsledky hodnocení projektů: Příměstské tábory 

Hroznětín – Merklín, žadatel Město Hroznětín, Příměstské tábory v Hopa Hopa, žadatel Frival 

s. r. o a Čas na změnu s podporou koučinku žadatel bfz o.p.s v rámci programového rámce OPZ 

(viz příloha č. 3 tohoto zápisu) 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení 23/03/2018 ze dne 27. 3. 2018 

Výběrová komise projednala a schvaluje výsledky hodnocení projektů: Příměstské tábory 

Hroznětín – Merklín, žadatel Město Hroznětín, Příměstské tábory v Hopa Hopa, žadatel Frival 

s. r. o a Čas na změnu s podporou koučinku žadatel bfz o.p.s v rámci programového rámce OPZ 

(viz příloha č. 3 tohoto zápisu)  

 

Výsledek hlasování Pro  9 Proti 0 Zdržel se 1 

 

 

5) Projednání a schválení Long listu 

Na základě vyhodnocení projektových žádostí do jednotlivých výzev byl navržen a sestaven 

Long list (předvýběr projektů na základě objektivních kritérií), jehož finální podoba byla 

schválena členy Výběrové komise. Long list je přílohou zápisu. 

Pořadí projektů dle jednotlivých výzev a bodového hodnocení: 
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PRORODINNÁ 

OPATŘENÍ č. 259/03_16_047/CLLD_16_01_021 

Pořadí Název projektu žadatel Počet bodů 

1 Příměstské tábory Hroznětín – Merklín 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009329 

Město Hroznětín 100 

2 Příměstské tábory v Hopa Hopa 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/1_047/0009325 

Frival s. r.o 80 

 

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI č. 259/03_16_047/CLLD_16_01_021 

 

Návrh usnesení:            

                                                                                                                                                

Výběrová komise MAS Krušné hory navrhuje a schvaluje na základě hodnocení předložených 

projektových žádostí Long list do výzvy Prorodinná opatření č. 

259/03_16_047/CLLD_16_01_021 (viz. Příloha č. 4 tohoto zápisu) 

Výběrová komise MAS Krušné hory navrhuje a schvaluje na základě hodnocení předložených 

projektových žádostí Long list do výzvy Podpora zaměstnanosti č. 

260/03_16_047/CLLD_16_01_021 (viz. Příloha č. 4 tohoto zápisu) 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení č. 24/03/2018 ze dne 27. 3. 2018 

Výběrová komise MAS Krušné hory navrhla a schválila na základě finálního hodnocení 

předložených projektových žádostí Long list do výzvy Prorodinná opatření č. 

259/03_16_047/CLLD_16_01_021 (příloha č. 4 tohoto zápisu).  

Výběrová komise MAS Krušné hory navrhla a schválila na základě hodnocení předložených 

projektových žádostí Long list do výzvy Podpora zaměstnanosti č. 

260/03_16_047/CLLD_16_01_021 (příloha č. 4 tohoto zápisu). 

 

Výsledek hlasování Pro  9 Proti 0 Zdržel se 1 

 

 

6) Zhodnocení činnosti VK za období 2017 – 2018, informace o nové volbě členů 

VK na zasedání Pléna (4/2018), poděkování za spolupráci 

Ing. Jana Urbánková shrnula činnost VK za uplynulý rok 2017 a informovala členy o chystané 

nové volbě členů VK na Plénu MAS, které se uskuteční v dubnu 2018. Členové již byli o tomto 

Pořadí Název projektu žadatel Počet bodů 

1 Čas na změnu s podporou koučinku 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009376 

Bfz o. p. s 87,50 
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telefonicky 

informováni a byl předběžně zjišťován jejich zájem o pokračování v této činnosti. Všichni 

oslovení členové mají zájem pokračovat. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                                

Členové Výběrové komise MAS Krušné hory berou na vědomí informace o činnosti VK za 

rok 2017 a nové volbě členů VK. 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení č. 25/03/2018 ze dne 27. 3. 2018 

Členové Výběrové komise MAS Krušné hory berou na vědomí informace o činnosti VK za rok 

2017 a nové volbě členů VK. 

 

Výsledek hlasování Pro  10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

7) Diskuze, různé 

 

- Finanční prostředky z programových opatřeních, ze kterých není dostatečně čerpáno, 

budou (pokud projdou schválením) přesunuty do opatření, ve kterých jsou prostředky 

čerpány a je zájem na základě průzkumu čerpat i v budoucnu. Jedná se o všechny 

programové rámce – IROP, OPZ, PRV 

- Informace o přípravě projektu MAP II 

Originály dokumentů, které byly předmětem jednání VK, zápis, PL, podepsané Etické kodexy 

jsou uloženy v kanceláři MAS Krušné hory o. p. s. 

Jednání bylo ukončeno v 13:45 hod. Termín dalšího jednání Výběrové komise nebyl 

stanoven. 

Zapsala: Bc. Lenka Vaňková 

V Ostrově dne: 27. 3. 2018 

Ověřila: Pavlína Lišková 

V Ostrově dne: 

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Etický kodex - vzor 

- Př. č. 2 – Hodnocení projektů hodnotiteli 

- Př. č. 3 – Finální hodnocení projektů  

- Př. č. 4 – Long list 

- Př. č. 5 – Prezenční listina 


