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2. Přezkum projektu OPZ

Zaměstnankyně na pozici projektová manažerka OPZ, Zuzana Macháčková, nejdřív vysvětlila důvod

přehodnocení projektu OPZ.

1. Přivítání, úvodní slovo, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na začátku zasedání, provedla předsedkyně Kontrolní komise MAS Ing. Hana Švecová kontrolu střetu

zájmů. Žádný ze členů neshledal okolnosti, které by nasvědčovaly možnému střetu zájmů.

Jednání se účastní tři ze tří členů Kontrolní komise. Kontrolní komise je usnášeníschopná.

Ověřovatelem zápisu byla navržena Mgr. Michaela Štefková. Zapisovatelem byla stanovena Zuzana

Macháčková, zaměstnankyně MAS. Oba se svým jmenováním souhlasili.

Kontrolní komise MAS jednomyslně schválila ověřovatele zápisu.

Program zasedání:

1.přivítání, kontrola střetu zájmu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.Přezkum projektu v OPZ

3.Diskuse a závěr

Obsah zasedání:

\

Datum jednání: 20.1.2020

Čas jednání: 10:30

Místo jednání: kancelář MAS Lašsko

Seznam účastníků: viz. prezenční listina

Název MAS: MAS Lašsko, z.s.

Číslo SCLLD: 16_01_128

Číslo výzvy MAS: 934/03_16_047/CLLD_16_01_128.

Alokace výzvy MAS: 2 078 325 CZK

Předseda zasedání: Ing. Hana Švecová

Ověřovatel zápisu: Mgr. Michaela Štefková

Zapisovatel zápisu: Bc. Zuzana Macháčková

Zápis zjednání
Kontrolní komise MAS Lašsko, z. s.
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Následovalo přehodnocení projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015467 s názvem Dílna U beránka, u

'*^ výzvy Sociální podnikání II. č. 934/03_16_047/CLLD_16_01_128.

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitosti je první fázi hodnocení projektů. V tomto kroku

pracovníci MAS Lašsko, zjistili chybu. V žádosti nebyla uvedena klíčová aktivita. Po konzultaci s ŘO bylo

.•'*' toto kritérium vyhodnoceno jako nedostačující. Dle pravidel, uvedených v Příloze č. 1 Informace o

způsobu hodnocení a výběru pravidel (odkaz níže)), nejsou kritéria přijatelnosti opravitelná a v případě

nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a

výběru.

Žadatelka podala žádost o přezkum hodnocení v tomto znění:

„Podávám tímto žádost o přezkum hodnocení s cílem umožnit mi doplnění Vašich výtek. Tři lidé se

zdravotním hendikepem tam někde venku čekají, abychom společně mohli naplnit myšlenky vize

%•. sociálního zemědělství, jež v sobě skrývá velký potenciál pro venkov a malé rodinné farmy. Chci sloužit

společnosti a využít nástroje pomoci k naplňování těchto plánů. Věřím, že mi k tomu pomůžete. Děkuji

' za Váš čas a přeji vše dobré. S úctou Gabriela Žitníková V Bludovicích dne 6.10.2019"

% Průběh jednání KK
v

Kontrolní komise prošla hodnocení přijatelnosti a formálních náležitosti, zkontrolovala žádost o podporu

u projektu Dílna U beránka. Kontrolní komise ověřila, že rozhodnutí o nesplnění kritéria přijatelnosti bylo

učiněno v souladu s podmínkami stanovenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci

\% https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-priiemce-opz/-/dokument/797767 na straně 239.

a také s Přílohou č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu

^  http://maslassko.cz/mnews/data/files/others/priloha-c-l-informace-o-zpusobu-hodnoceni-vyberu-

proiektu-3.pdf na straně 12 a 13.

X
Pracovníci MAS ohodnotili projekt správně, a postupovali v souladu s pravidly. Požadavku žadatelky

nemůže být vyhověno.
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Ing. Michaela Štefková

Bc. Zuzana MacháčkovZapisovatel zápisu:

Ověřovatel zápisu:

20.1. 2020Ve Štramberku

Přílohy:

Zápis OPZ

Prezenční listina

Etické kodexy

17
Žádost o přezkum shledána jako nedůvodná.

Rozhodnutí Kontrolní komise MAS jsou konečná a není proti nim odvolání. Na rozhodnutí Kontrolní

komise MAS se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

6. Diskuze a závěr

/•-. /

Podpis

nedůvodnou

nedůvodnou

nedůvodnou

Shledává žádost jako

důvodnou/částečně

důvodnou/nedůvodnou

Mgr. Michaela Štefková

Marie Janečková

Ing. Hana Švecová

Jméno a člena kontrolní

komise

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

**¦
*     *
*     *
*    ****


