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Zápis ze zasedání výběrového výboru MAS dne 2. 6. 2020 

Místo konání: kancelář MAS, Regnerova 143, Úpice 542 32 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Program jednání:  

1) Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 
2) Zahájení věcného hodnocení výzev IROP:  
5. výzva MAS KJH-IROP-BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY II,  
č. 441/06_16_038/CLLD_17_03_003;  
6. výzva MAS KJH-ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,  
č. 295/06_16_072/CLLD_17_03_003 
3) Závěr 

Zapisovatel: Daniela Müllerová 
Ověřovatel: Hana Bryknarová 

Průběh jednání: 

1) Předseda výběrového výboru zahájil jednání a konstatoval, že výběrový výbor je usnášeníschopný. 
Přítomní členové následně schválili program jednání, zapisovatelem jmenovali Danielu Müllerovou a 
ověřovatelem Hanu Bryknarovou.  

2) Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD Jan Balcar seznámil přítomné členy výběrového výboru se 
všemi podklady potřebnými k provedení věcného hodnocení projektů ve výzvách: 5. výzva MAS KJH-
IROP-BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY II a 6. výzva MAS KJH-IROP-ZVÝŠENÍ KAPACITY A 
KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.  
Přítomným bylo oznámeno, kolik žádostí bylo do jednotlivých výzev podáno, tj. v každé z výzev byl 
podán jeden projekt.  
Členové výběrového výboru byli seznámeni s jednotlivými kritérii pro věcné hodnocení a s dalšími 
podmínkami týkajícími se hodnocení projektů.  

Poté předseda výběrového výboru ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie 
CLLD, v souladu s aktuálními Interními postupy pro programový rámec IROP (verze 1.2) a s ohledem 
na omezení střetu zájmů, k předloženým žádostem o podporu ustanovil Hodnoticí komise 
v následujícím složení:  

5. výzva MAS KJH-IROP-BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY II.  
Soukromý sektor: Vladimír Diblík, Vladimíra Pátková, Roman Lindauer 
 
6. výzva MAS KJH-IROP-ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
Soukromý sektor: Vladimír Diblík, Vladimíra Pátková 
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Veřejný sektor: Vladimír Provazník 
 

Těmto hodnotitelům byly předány všechny materiály společně s předloženými žádostmi o podporu 
v elektronické podobě. Po přidělení žádostí Hodnoticím komisím její členové podpisem etického 
kodexu deklarovali, že k daným žádostem o podporu nejsou ve střetu zájmů.  

Následně byl domluven termín zasedání Hodnoticích komisí: úterý 9. 6. 2020 ve 13:00 hod. 
v Pensionu RADVANICE (Radvanice 170).  

S ohledem na to byl schválen termín příštího zasedání výběrového výboru: úterý 9. 6. 2020 od 14:00 
hod. v Pensionu RADVANICE (Radvanice 170). 

Usnesení: Výběrový výbor schvaluje termín dalšího zasedání výběrového výboru MAS – úterý 9. 6. 
2020 od 14:00 hod. v Pensionu RADVANICE (Radvanice 170). 
(7 pro, 0 proti, 0 zdržel se) = schváleno 

3) Na závěr jednání předseda výběrového výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 
jednání.  

 

V Úpici dne 2. 6. 2020 

 

Zapsala: 

 

………………………………………………………………………… 
Daniela Müllerová 

 

Ověřila:  

 

………………………………………………………………………….. 
Hana Bryknarová 


