z jednání výběrové komise

Zápis

y

,

MAS REGION KUNETICKE HORY,

konané dne 28.6.2021, 14:00 hod. v Sezemicích (kancelář MAS

RKH)

Přítomní: Pavel Kohout (zastupuje subjekt Obec Opatovice nad Labem), Peffa Vrbatová (zastupuje subjekt SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičůRokytno), Josef Štěpanovshý (zastupuje subjekt Okresní agrámi komora Pardubice)
Hosté : Kateřirra Flaj šmanová

Program jednání:

l. Školeníhodnotitelů

2. Podepisování eticloých kodexů
3. Věcné hodnocení projektů

4. Různé

Úvod

Na jednání rnýběrové komise se dostavili 3 z 5 členůqýběrové komise. Žadna ze zájmových skupin ani veřejný sekíor nemá
více jak 49 Yo h|asů. Výběrová komise je usnášeníschopná, Pro přijmutí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů
uýběrové komise.
Zapisovatelem ápisu byla jmenovárra K. Flajšmanová.
Ověřovatelem zápisu byli jmenováni přítomní členovéqýběrové komise.
1. Školeníhodnotitelů PRV

K.

Flajšmanová sezrámila pfitomné se základními informacemi kprogramovému rámci PRV - fiche l: Investice do
zemědělslaých podniků, fiche2: Zpracováni a uvádění na ťh zemědělských produktů, fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
a fiche lO: Základni služby a obnova vesnic ve venkovs§ých oblastech, kteréjsou předmětem věcného hodnocení. Dále byli

přítomní semámeni se zněním výzvy MAS č. 6 (alokace naýzvtl MAS č. 6:6.402.689,-Kč, ztoho alokace na fichi 1:
545.767,-Kě, fichi 2: 680.000,-Kč, fichi 4: 1.520.000,-Kč, fichi 6: 900.000,-Kč a fichi 10: 2.756,922,-Kč) a pravidly pro věcné
hodnocení vče0rě preferenčníchkritérií.
2. Podepisování etických kodexů PRV

Přítomníčlenovévýběrové komise byli K. Flajšmanovou seznámeni se aněním etického kodexu (Čestrré prohlášení ke sťetu
ájmů). U ádného z přítomných členůvýběrové komise nebyly zjištěny důvody pro nepodepsání etického kodexu, proto bylo
přistoupeno k podpisu etického kodexu, viz příloha.
3. Věcné hodnocení projektů

PRV (výzva MAS

č. 6 _ 14i000/00000/453/000023^/00ó)

K. Flajšmanová přítomným sdělila, že administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti neprošla 1 žádost o dotaci (pořadové
čísloprojekfu 2021-023-006-004-023, název projektu: Podpora údržbyvenkovrrího prostranství Marina Kemp Stéblová). U
dané ždosti o dotaci byla ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek pravidel pro předloženiŽádosti o dotaci po 2.

vyzvěk doplnění.

o

Výběrová komise bere na vědomí ukončeníadministrace z důvodu nesplnění podmínek pravidel pro předložení
Žádosti o dotaci u projektu Podpora ídržbyvenkovního prostranství Marina Kemp Stéblová (pořadové číslroprojektu
2020-023-006-004-023, název projektu:) v rámci administrativní konťoly a kontroly přijatelnosti.

Pro:3

Proti:0

Zdržel se: 0

K. Flajšmanová se souhlasem přítomných členůvýběrové komise zahájila věcné hodnocení projektů. Administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošlo 7 žádosti o dotaci z 8 zaregistrovaných žádosti o dotaci do výmy. Členovévýběrové
komise obdrželi Žádosti o dotaci včetně jejich příloh, kontrolrrí listy (hodnotící formuláře) a přílohy výzvy. Přítomní členové
výběrové komise provedli hodnocení projektů společně do jednoho kontrolního listu (hodnotícíhoformuláře) k věcnému
hodnocení, které vychází z preferenčníchkritériístanovených v relevanúrích fichích ďané vymy. Hodnocení bylo provedeno
postupně v pořadí dle pořadového čísladošlých žádostí:

o

o

Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením žádosti o dotaci: Chladírenské zařízeni (pořadové čísloprojektu:

2021-023-006-001-014) u všech preferenčníchkritérií včetně odůvodněníhodnocení uvedených v kontrolních listech
žádosti, celkové bodové hodnocení žádosti činí48 bodů, žádost tedy splnila podmínky věcného hodnocení, viz
kontrolní list žádosti.

Pro:3

Proti: 0

Zdržel se:

0

Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením ádosti o dotaci: Rozšířenív,ýroby zrltzliny z regionálních surovin
(pořadové čísloprojektu:2021-023-006-002-015) u všech preferenčních kritériívčetrrě odůvodněníhodnocení
uvedených v kontrolních listech žÁdosti, celkové bodové hodnocení žádosti činí33 bodů, žádost tedy splnila
podmínky věcného hodnocení, viz kontrolní list žádosti.

o

o

o

o

o

Pro:3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro:3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením žádosti o dotaci: Úpravy okolí, zpevněné plochy a parkovací stifurí
školy v Dřítči_ etapa č. l (pořadové čísloprojektu: 2021-023-006-010-018) u všech preferenčních kitériívčetně
odůvodnění hodnocení uvedených v kontrolních listech žádosti, celkové bodové hodnocení žádosti činí45 bodů,
ádost tedy splnila podmínky věcného hodnocení, viz kontrolní list žádosti.
Výběrová komise souhlasí s bodorným hodnocením žádosti o dotaci: Nakup nakladače do podnikaní (pořadové číslo
projektu: 2021-023-00ó-001-019) u všech preferenčníchkritériívčetně odůvodněni hodnocení uvedených v
kontrolních listech ádosti, celkové bodové hodnocení žádosti činí30 bodů, žádost tedy splnila podmínky věcného
hodnocení, viz kontrolní list žádosti.

Pro:3

Proti:0
Zdržel se: 0
Výběrová komise souhlasí s bodoqým hodnocením žádosti o dotaci: Lezecká stěna - herní prvek (pořadové číslo
projektu: 2021-023-006-010-020) u všech preferenčníchkritériívčetrrě odůvodnění hodnocení uvedených v
kontrolních listech žáÁosti, celkové bodové hodnocení ádosti činí35 bodů, ádost tedy splnila podmínky věcného
hodnocení, viz kontrolní list žádosti.

Pro:3

Proti:

Zdržel se: 0

0

Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením žádosti o dotaci: Výstavba lesních stezek pro turisty (pořadové
čísloprojektu:2021-023-006-006-024) u všech preferenčnich kritériívčetně odůvodnění hodnocení uvedených v
kontrolních listech žádosti, celkové bodové hodnocení žádosti čini25 bodů, žádost tedy splnila podmínky věcného
hodnocení, viz kontrolní list žádosti.

Pro:3

Proti: 0
Zdržel se: 0
Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením žádosti o dotaci: Modemizace stáčecíhoalzaviracftto ňizenlpro
lahve (pořadové čísloprojektu: 2021-023-006-002-026) u všech preferenčníchkritériívčetrrě odůvodněníhodnocení

uvedených

v kontrolních listech žádosti, celkové bodové hodnocení ádosti činí36 bodů, ádost tedy splnila

podmínky věcného hodnocení, viz kontrolní list žádosti.

Pro:3

Proti:0

Zdržel se: 0

K.

Flajšmanová překontrolovala výsledné součty každéhohodnocení a seřadila Žádosti o dotaci vpořadí od nejlépe
hodnoceného projektu po nejhůře hodnocený v rámci dané fiche. V případě stejného počtu bodů v rámci fiche by o pořadí
projektu roáodl v první řadě vyššípočet vytvořených pracovních míst v rámci projektu, v druhé řadě má přednost prvožadatel
v PRV (tj. žadatel, jehož žádný z projektů nebyl ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS zaíazen mezi vybrané projekf
Představenstvem MAS v rámci ýzev PRV) a v třetí řadě by roáodla nižšípožadovaná dotace, Žaany zprojektů nemá v rámci
fiche nemá shodný počet bodů. Všechny projekty splnily minimální bodovou hranici stanovenou pro danou fichi (fiche l
- minimální bodová hranice 26 bodů, ťtche 2 - minimální bodová hranice 27 bodů, fiche 6 - minimální bodová hranice 1 9 bodů
a fiche l0 - minimální bodová hranice 24 bodů).

o

Pořadí projektů v dané ťrche bylo dle bodu stanoveno následovně (Seznam projektů v pořadí podle počtu bodů):

Fiche 1: Investice do zem
Název proiektu

chladírenské
zaŤízení

Nákup
nakladače do
podnikání

Místo
rezlizace

iků
Výše požadované

Počet
vytvořených prac.
mist

prvožadatel

počet bodů

Pořadi
projektú

projektu
rNUTs 5)

dotace

Podůlšany

l50.000

0

ANo

48

l

495.000

0

ANo

30

2

proiektv. které snlnilv věcné hodnocení

Slepotice

(Bělešovic
e)

proiekty. které nesplnilv věcné hodnocení

Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení.
Celková qýše požadované dotace za všechny projekť, které splnily věcné hodnocení ve ťtche l, činí645.000,-Kč.
Fiche 2: Zoracování a uvádění na trh zemědělskÝch produktů
Misto
Název projektu

realizace
projektu

rNI]Ts 5)

E

Výše požadované
dotace

Počet
vytvořených prac.
míst

prvožadatel

počet bodů

proiekty, které splni|y věcné hodnocení

ruijf;i#k,il3[lf,,#n.".

@l

ilifrftlť"

Pořadí
projektů

Modernizace
stáčeciho a

uzavíracího

ňlzenipro

}Irobice

292.500

0

ANo

36

1

Kunětice

315.000

0

ANo

JJ

2

lahve

Rozšíření
výroby anrzliny
z regionálních

surovin

proiekty, které nesplnily věcné hodnocení
Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení.
Celková výše požadované dotace za všechny projekť, které splnily věcné hodnocení ve ťtcbe2, činíó07.500,-Kč.
Fiche 6: N
Název proiektu

ktivní investice v lesích

Místo

realizace
projektu

Výše požadované
dotace

(NUTS 5)

Výstavba
lesních stezek
oro turistv

Kunětice

Počet
vyťvořených prac.
míst

prvožadatel

počet bodů

Pořadí
projektů

Proiekty, které splnily věcné hodnocení
|55;760

ANo

0

25

l

proiektv" které nesplnilv věcné hodnocení

Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení.
Celková výše požadované dotace za všechny projekty, které splnily věcné hodnocení ve fiche 6, činí155.760,-Kč.
Fiche 10: Základní
Místo
Nazev projektu

rea|izace
projektu

h oblastech

a obnova vesnic v€
Výše požadované
dotace

(NUTS 5)

Počet
vytvořených prac.
míst

Prvožadatel

počet bodů

Pořadí
projektu

Proiekty, které splnily věcné hodnocení

Úpravy okolí,
zpevněné

plochy a
parkovací stiá.Lttí
školy v Dřítči-

Dříteč

791.081

0

ANo

45

1

Němčice

l23.904

0

ANo

35

2

etapa č, l

Lezecká stěna -

herní prvek

Proiekty, které nesplnily věcné hodnocení
Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení.
Celková výše požadované dotace za všechny projekty, které splnily věcné hodnocení ve fiche 1 0, činí914.985,-Kč.

o

Výběrovákomise schvaluje pořadíprojektůdle dosaženého bodovéhohodnocení, viz Seznam projektů v pořadí podle
počtu bodů.

Pro:

3

Proti:

0

Zdržel se: 0

4. RůznéPRV

Zapsáním výsledku výběrové komise do žádostí o dotaci byla pověřena K. Flajšmanová.
Předseda výběrové komise poděkoval přítomným za jejich účasta ukončil v 15:45 hod. jednání.

UsNEsENÍ

/1 : Výběrová komise bere na vědomí ukončeníadministrace z důvodu nesplnění podmínek pravidel pro předložení
Žaďosti o dotaci u projektu Podpora údržbyvenkovního prostranství Marina Kemp Stéblová (poŤadové čísloprojektu 202l023-006-004-023) v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

202|/I/PRY

Eř§jltrJ#trtl3****.

@l

ilifritlť"

2D2llllPRVl2: Výběrová komise souhlasí sbodovým hodnocením žádosti o dotaci: Chladírenskézařízeni (pořadové číslo

projektu: 202I-023-006-001-014) u všech preferenčníchkritérií včetně odůvodnění hodnocení uvedených v konťolních listech
žádostí, celkové bodové hodnocení ádosti činí48 bodů, ádost tedy splnila podmínky věcného hodnocení, viz kontrolní list
žádosti.

202l/l/PRY13: Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením žádosti o dotaci: RozšířenívYroby zmrzlny z regionálních
surovin (pořadové čísloprojektu: 2021-023-006-002-015) u všech preferenčních kritériívčetně odůvodněníhodnocení
uvedených v kontrolních listech žádosti, celkové bodové hodnocení žádosti činí33 bodů, ádost tedy splnila podmínky věcného
hodnocení, viz kontrolní list žádosti.

202ll1/PF.Vl4: Výběrová komise souhlasí sbodoým hodnocením žádosti o dotaci: Úpravy okolí, zpevněné plochy a
parkovací stání školy v Dřítči- etapa č. l (pořadové čísloprojektu: 2021-023-006-010-018) u všech preferenčních kritérií
včefirě odŮvodnění hodnocení uvedených v kontro]ních listech žádosti, celkové bodové hodnocení žádosti č:lr'í45 bodů, žádost
tedy splnila podmín§ věcného hodnocení, viz kontrolní list žádosti.

202l/l/PRY/5: Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením žádosti

o dotaci: Nárkup nakladače do podnikání (pořadové
u všech preferenčníchkritériívčetně odůvodněníhodnocení uvedených v kontrolních
listech žádosti, celkové bodové hodnocení žádosti činí30 bodů, žádost tedy splnila podmínky věcrrého hodnocení, viz kontrolní
list žádosti.

čísloprojektu:2021-023-006-001-019)

202I/1IPRY/6: Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením žádosti o dotaci: Lezecká stěna - herní prvek (pořadové
čísloprojektu:2021-023-006-010-020) u všech preferenčníchkritériívčetně odůvodněníhodnocení uvedených v kontrolních
listech ádosti, celkové bodové hodnocení žádosti činí35 bodů, žádost tedy splnila podmínky věcrrého hodnocení, viz konťolní
list ádosti.

2O2l/1lPR.V/7: Výběrová komise souhlasí sbodov.ým hodnocením žádosti o dotaci: Výstavba lesních stezek pro turisty
(pořadové čísloprojektu:2021-023-006-006-024) u všech preferenčrrích kritériívčefirě odůvodnění hodnocení uvedených v
kontrolních listech ádosti, celkové bodové hodnocení ádosti ěni25 bodů, žádost tedy splnila podmínky věcného hodnocení,
viz kontrolni list žádosti.

202|/l/PRVl8: Výběrová komise souhlasí s bodovým hodnocením žádosti o dotaci: Modernizace stáčecího a uzavkacilto
ňizeni pro lahve (pořadové čísloprojektu: 2021-023-006-002-026) u všech preferenčníchkritériívčeírěodůvodnění

hodnocení uvedených v kontrolních listech žádosti, celkové bodové hodnocení žádosti činí36 bodů, žádost tedy splnila
podmínky věcného hodnocení, viz kontrolní list žádosti.

202l/l/PPtVl9: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle dosaženého bodového hodnocení, viz Semam projektů
v pořadí podle počtu bodů.

Zápis zv eíejněn na wrvw.masrkh.oblast.cz.
Přílohy:

prezenčnílistina

Etický kodex (Čestnéprohlášení ke sťefu zájmů) - 3x
Kontrolrrí listy k žádostem

-

7x

Dne:28.6,2021
Zapsala: K. Flaj šmanová
Členovévýběrové komise svým podpisem tohoto zápisu stvrzují výsledek věcného hodnocení a ověřují správnost zápisu.
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