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Jednání se účastní pěti z devíti členů Výběrové komise MAS, poměr zástupců veřejného sektoru vůči

zástupcům soukromého sektoru je dodržen. Výběrová komise je usnášeníschopná.

Program zasedání:

1.přivítání, úvodní slova, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.Volba předsedy Výběrové komise MAS

3.Podpis etických kodexů

4.Přehodnocení projektu podaného ve výzvě MAS Lašsko sociální služby, sociální začleňování,

komunitní sociální práce a komunitní centra III.

5.Diskuze a závěr

Obsah zasedání:

1. přivítání, úvodní slova, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Kryštof Hyvnar. Zapisovatelem byla stanovena Zuzana

Macháčková, zaměstnankyně MAS. Oba se svým jmenováním souhlasili.

10.12.2019,18:00

Sál pohostinství Beseda, Rybí 127,742 65 Rybí

Mgr. Pavel Micka

viz prezenční listina

Bc. Kryštof Hyvnar

Datum a čas zahájení:

Místo:

Předseda zasedání:

Přítomní:

Ověřovatel zápisu:

Zápis zjednání
Výběrové komise MAS Lašsko, z. s.
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Předseda zasedání 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. Nepodjatost stvrdili členové VK podpisem etických kodexů.

Výběrová komise MAS hlasuje o ověřovateli zápisu a programu zasedání

Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výběrová komise MAS jednomyslně schválila ověřovatele zápisu a program zasedání.

2. Volba předsedy výběrové komise

Výběrová komise navrhla předsedou výběrové komise Mgr. Pavla Micku, který se svým jmenováním

souhlasí.

Výběrová komise MAS hlasuje o zvolení nového předsedy Výběrové komise.

Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výběrová komise MAS jednomyslně schválila Mgr. Pavla Micku novým předsedou výběrové komise.
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3. Přehodnocení projektu podaného ve výzvě MAS Lašsko sociální služby, sociální začleňování,

komunitní sociální práce a komunitní centra III.

Nejdříve bylo projektovou manažerkou pro OPZ vysvětlen důvod přehodnocení projektů OPZ. Tento

projekt byl posuzován VK již v červenci roku 2019. ŘO MPSV žádost vrátil zpět k přehodnocení a

vyloučení projektu, a je nutné zopakovat věcné hodnocení. Následně byl projekt přehodnocen.

Jedná se o projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014056 s názvem Rozvoj Frenštátska z výzvy č.

815/03_16_047/CLLD_16_01_128 - OPZ - MAS Lašsko sociální služby, sociální začleňování, komunitní

sociální práce a komunitní centra III.

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.

Výběrová komise MAS hlasuje o přehodnocení projektu, tudíž vyloučení projektu

Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výběrová komise MAS jednomyslně schválila přehodnocení projektu, tudíž vyloučení projektu
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Kryštof Hyvnar

dne 10.12.2019

Zuzana Macháčková

V Rybí

Zapsal/a:

Ověřovatel zápisu:

Přílohy:

Prezenční listina

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Etické kodexy

přehodnocení projektu, tudíž

vyloučení projektu

Mgr. Pavla Micku novým

předsedou výběrové komise

ověřovatele zápisu a program

zasedání

Výběrová komise stanovila a

schválila

Výběrová komise schválila

Výběrová komise schválila

6/3/2019

6/2/2019

6/1/2019

Usnesení:
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