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Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

 

Datum jednání: 8. 1. 2019 

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 změně ve složení členů VK 

4) Hodnocení projektu podaného do 3. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – Podpora 

zaměstnanosti III 

5) Projednání a schválení Long listu 

6) Zapojení členů VK do Fokusní skupiny v rámci mid-term evaluace SCLLD 

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.  

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.62/01/2019 ze dne 8. 1. 2019 

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

ověřovatelku zápisu paní Pavlínu Liškovou. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

                                                                                                                                                                                                

2) Schválení programu jednání 
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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. 63/01/2019 ze dne 8. 1. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

3) Informace o změně ve složení členů VK 

Ing. Jana Urbánková informovala o změně zastoupení člena Výběrové komise – obce Stráž 

nad Ohří a to jmenovitě namísto p. Záleského bude obec zastupovat Ing. Jana Viková, 

starostka obce 

 

Usnesení č. 64/01/2019 ze dne 8. 1. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí informace o změně zastoupení člena VK 

Stráž nad Ohří a to Ing. Janou Vikovou 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

4) Hodnocení projektu podaného do 3. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – 

Podpora zaměstnanosti III 

Manažerka programového rámce OPZ Bc. Lenka Vaňková seznámila přítomné s výzvami 3. 

kola výzev a následně s jediným podaným projektem do výzvy Podpora zaměstnanosti III 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). Podepsané EK jsou uloženy 

v dokumentaci k projektu v kanceláři MAS. 

Bylo zkonstatováno, že nikdo z přítomných členů VK není s podanou projektovou žádostí ve 

střetu zájmu a může se hodnocení zúčastnit.  

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

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

Výběrové komisi byla předložena jedna projektová žádost z OPZ z jedné výzvy: 

Výzva Podpora zaměstnanosti č. 690/03_16_047/CLLD_16_01_021 

a) Cesta na trh práce, žadatel bfz o. p. s 

Projektová žádost prošla hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti, byl na ni 

zpracován expertní posudek a v dalším kole věcného hodnocení byla hodnocena hodnotící 

komisí složenou z členů Výběrové komise, kteří byli navrženi Ing. Janou Urbánkovou, vedoucí 

manažerkou SCLLD a elektronicky schváleni členy Výběrové komise (Miloš Kameš, Lada 

Baránek Lapinová, Zdeněk Janský) 

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

si je mohli prostudovat a případně vznášet dotazy. 

Hodnocení hodnotící komise 

Výzva Název projektu žadatel Bodové 

hodnocení  

Podpora 

zaměstnanosti 

Cesta na trh práce 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010381 

Bfz o. p. 

s 

77,50 

 

Výběrové komisi bylo předloženo hodnocení zpracované hodnotící komisí, na kterém se 

členové VK shodli a projekt doporučili ke schválení Rozhodovacím orgánem MAS. 

Návrh usnesení  

Výběrová komise projednala a schvaluje výsledek hodnocení projektu: Cesta na trh práce,  

žadatel bfz o.p.s v rámci programového rámce OPZ (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení 65/01/2019 ze dne 8. 1. 2019 

Výběrová komise projednala a schvaluje výsledek hodnocení projektu: Cesta na trh práce, 

žadatel bfz o.p.s v rámci programového rámce OPZ (viz příloha č. 2 tohoto zápisu)  

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

5) Projednání a schválení Long listu 

Na základě vyhodnocení projektové žádosti byl navržen 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: 

Long list obsahuje 1 projektovou žádost 
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Návrh usnesení:                                                                                                                                                     

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

projektové žádosti Long list do výzvy Podpora zaměstnanosti č. 

690/03_16_047/CLLD_16_01_021 (viz. Příloha č. 3 tohoto zápisu) 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

Usnesení č. 66/01/2019 ze dne 8. 1. 2019 

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

projektové žádosti Long list do výzvy Podpora zaměstnanosti č. 

690/03_16_047/CLLD_16_01_021 (příloha č. 3 tohoto zápisu). 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

6) Zapojení členů VK do Fokusní skupiny v rámci mid-term evaluace SCLLD 

 

Ing. Jana Urbánková informovala členy VK o právě probíhající mid-term evaluaci strategie 

CLLD, jejíž důležitou součástí je jednání Fokusní skupiny, na které budou řešeny a diskutovány 

oblasti strategie MAS Krušné hory. Výstupy z jednání budou jedním z podkladů pro zpracování 

evaluační zprávy SCLLD. Členům VK byla nabídnuta účast v této skupině, která se má sejít již 

22. 1. 2019. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                                

Členové Výběrové komise MAS Krušné hory berou na vědomí informaci o realizaci mid-term 

evaluace a nabídku v účasti na jednání Fokusní skupiny. Zájemci se mohou přihlásit do 18. 1. 

2019. 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení č. 67/01/2019 ze dne 8. 1. 2019 

Členové Výběrové komise MAS Krušné hory berou na vědomí informaci o realizaci mid-term 

evaluace a nabídku v účasti na jednání Fokusní skupiny. Zájemci se mohou přihlásit do 18. 1. 

2019. 

 

 

Pořadí Název projektu žadatel Počet bodů 

1 Cesta na trh práce 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010381 

Bfz o. p. s 77,50 
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Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

7) Diskuze, různé 

 

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 13:15 hod. Termín dalšího jednání Výběrové komise nebyl 

stanoven. 

Zapsala: Bc. Lenka Vaňková 

V Ostrově dne: 8. 1. 2019 

Ověřila: Pavlína Lišková 

V Ostrově dne: 

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Etický kodex - vzor 

- Př. č. 2 – Hodnocení projektu 

- Př. č. 3 – Long list 

- Př. č. 4 – Prezenční listina 


