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Zápis z jednání
Výběrové komise MAS Lašsko, z. s.
Datum a čas zahájení:

22.3.2018, 15:00

Místo:

Sídlo MAS Lašsko, Dolní Bašta 269, Štramberk, 742 66

Předseda zasedání:

Mgr. Pavel Mička

Přítomní:

viz prezenční listina na vzoru dokumentu řídícího orgánu

Ověřovatelé zápisu:

Martin Fojtík

Program zasedání:
• Posouzení žádostí o dotaci ve výzvách IROP MAS Lašsko č.1-3 (dále jen „výzvy IROP“)
• Posouzení žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS Lašsko OPZ sociální začleňování, komunitní práce
a komunitní centra I
Obsah zasedání:
Předseda komise přivítal členy. Komise se sešla v celkovém počtu 7 členů z 9. Výběrová komise je
usnášeníschopná. Předseda VK ověřil, že nikdo z žadatelů není přítomným členem VK. Předseda VK ověřil,
že žádný z členů komise není podjatý ani nemá žádné vazby na žadatele, které by mohly ovlivnit jeho
rozhodování. Toto stvrdili členové VK svým podpisem etických kodexů. Předseda VK navrhl průběh
jednání. Nejdříve budou hodnoceny projekty IROP. Dílčí komise nebudou vytvořeny. Postupně budou
projednávány a hodnoceny jednotlivé projekty všemi členy hodnotící komise. Následně bude probíhat
posouzení žádostí OPZ. Tento návrh byl Výběrovou komisí schválen.
Nejdříve byly hodnocen projekty z 1.výzvy MAS Lašsko – Bezpečnost dopravy (celkem 3 projekty),
poté projekty 2. výzvy MAS Lašsko – Cyklodoprava (celkem 3 projekty) a nakonec projekty 3.výzvy MAS
Lašsko – Integrovaný záchranný systém (celkem 4 projekty). VK přidělila výsledné počty bodů součtem
dosažených bodů za jednotlivá kritéria na základě informací z Tiskových verzí žádosti a Studií
proveditelnosti. Tyto materiály měli členové k dispozici 5 pracovních dní před konáním komise, a zároveň
měli možnost do těchto materiálů nahlédnout během konání Výběrové komise. U každého bodového
hodnocení uvedla komise jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Výsledkem jednání je
předvýběr projektů a vyhotovení seznamu projektů doporučených k financování (splněny kritéria
hodnocení a lze je financovat). Projekty jsou seřazeny podle dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší.
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Tabulky s pořadím projektů jsou součástí tohoto zápisu jako příloha. Proti výsledku věcného hodnocení
může žadatel podat žádost o přezkum, a to do 15 kalendářních dní od doručení informace o výsledku
v MS2014+. Veškeré podklady z hodnocení Výběrové komise MAS budou předány Radě MAS, která vybere
projekty určené k realizaci, případně určí náhradní projekty (na základě bodového hodnocení a výše
alokace v jednotlivých výzvách).
Dále zasedla komise v počtu 7 členů k posouzení žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS
Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_I. Tyto žádosti byly posuzovány již
v listopadu roku 2017. ŘO MPSV ovšem žádosti vrátil zpět k přezkoumání, neboť u žádosti na podporu
Mobilního hospice stromu života nalezl chybu v cílové skupině a rozpočtu projektu. Výběrová komise
přehodnotila žádosti v rámci výše zmíněné výzvy, přičemž hodnocení žádosti na komunitní centrum
s názvem Otevřeno všem ponechala ve stejném znění z listopadu 2017 – na tomto hodnocení ŘO MPSV
neshledal žádné nedostatky. Žádost je tak doporučena k financování s výhradou týkající se úpravy
rozpočtu. Žádost o dotaci Mobilního hospice vyhodnotila výběrová komise jako nedostatečnou u dvou
bodů věcného hodnocení. Žádost tudíž nesplnila podmínky věcného hodnocení a není doporučena
k financování. Podrobné hodnocení projektů, výše alokace jednotlivých žádostí a celkové počty bodů
jednotlivých projektů jsou součástí zápisu z jednání výběrové komise ve vzorovém dokumentu řídícího
orgánu pro hodnocení projektů.

Usnesení:
1/1/2018

Výběrová komise schválila

Průběh jednání

1/2/2018

Výběrová komise stanovila a

Pořadí žádostí podaných ve
výzvách IROP podle dosažených
bodů ve věcném hodnocení
doporučení projektu Otevřeno
všem z Výzvy OPZ - Výzva MAS
Lašsko_OPZ_sociální
začleňování, komunitní práce a
komunitní centra_I k
financování s výhradou
doporučení projektu na
podporu paliativní péče
Mobilního hospice z Výzvy OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální

schválila
1/3/2018

Výběrová komise schválila

1/4/2018

Výběrová komise zamítla
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začleňování, komunitní práce a
komunitní centra_I k
financování z důvodu chyb
v projektu a nesplnění
podmínek věcného hodnocení.

Přílohy:
Prezenční listina
Zápis z jednání výběrové komise MAS:
- Výzva IROP č.1 - MAS Lašsko, z. s. – IROP – Doprava - Bezpečnost dopravy
- Výzva IROP č.2 - MAS Lašsko, z. s. – IROP – Doprava - Cyklodoprava
- Výzva IROP č.3 - MAS Lašsko, z. s. – IROP – Integrovaný záchranný systém

Ve Štramberku

22.3.2018

V

dne

Zapsal/a:

Mgr. Eva Arnošt

Ověřovatel zápisu:

Martin Fojtík

