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Zápis z jednání výběrové komise MAS Otevřené zahrady Jičínska konané
ve čtvrtek 28. 2. 2013 v ZŠ ve Veliši
Ve čtvrtek 28. 2. 2013 došlo v prostorách ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši k poslednímu
jednání výběrové komise v rámci 5. výzvy. Jednání se zúčastnilo všech 7 členů výběrové
komise a manažerka MAS Mgr. Kamila Kabelková.

Program jednání:
1. Příprava dotazů pro jednotlivé žadatele
2. Veřejná obhajoba projektů
3. Souhrnné bodové hodnocení projektů výběrovou komisí
4. Pořadí jednotlivých projektů
5. Závěr

Průběh jednání:
Jednání výběrové komise zahájila v 16.00 hod. manažerka MAS Mgr. Kamila Kabelková.

1. Příprava dotazů k obhajobě pro jednotlivé žadatele
Členové výběrové komise se domluvili na způsobu pokládání otázek každému žadateli, aby
byla každá otázka položena pouze jednou a bylo jasné, který člen komise ji bude pokládat.
Většina otázek směřovala k jednotlivým preferenčním kritériím, u nichž bylo potřeba, aby si
žadatel vlastní bodování preferenčního kritéria obhájil či objasnil svůj komentář pro výklad
preferenčního kritéria.

2. Veřejná obhajoba projektů
V 17:00 hod byla zahájena veřejná obhajoba projektů. Žadatelé byli postupně zváni k
obhajobě svých projektů. V předstihu byli žadatelé objednáni k patnáctiminutovým
prezentacím. Obhajobu projektu musel provést každý žadatel osobně nebo jím pověřená
osoba. Obhajoba byla pouze ústní, bez power pointové prezentace, představení projektu
v délce cca 5 minut a odpovědi na otázky od hodnotitelů, které musel každý žadatel objasnit
(obhájit). Obhajoba jednoho projektu nepřesáhla 15 minut.
S ohledem na časovou délku jednání bylo pro členy hodnotící komise zajištěno pití a
drobné občerstvení. Obhajoba projektů probíhala do 19 hodin.
Veřejná obhajoba projektů proběhla v tomto pořadí:
1) pan Janča Aleš (pověřený žadatelem panem Jiřím Antošem) - fiche č. 10
2) pan Jaroslav Heršálek – fiche č. 6
3) paní Magda Langhansová - fiche č. 6
4) pan Jaroslav Šoltys - fiche č. 10
5) paní Marie Kořenářová – fiche č. 6
6) paní Martina Sálová-Vlková – fiche č. 6
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7) pan Jiří Lukeš – fiche č. 1
8) pan Jiří Lukeš – fiche č. 5
Hodnotitelé se u všech preferenčních kritérií a u všech žadatelů shodli na stejném bodovém
ohodnocení.

3. Souhrnné bodové hodnocení projektů výběrovou komisí
Po skončení obhajob projektů a shrnutí výsledků byly hodnotiteli sepsány formuláře pro
souhrnné bodování projektů. Protože bodování každého hodnotitele bylo u všech projektů
shodné, tak souhrnné bodové hodnocení činí pro každou fichi vyplněná tabulka s body za
každý projekt od jednoho hodnotitele.
Ze stanovených alokací na fichi vyplynulo, které projekty budou moci být doporučeny
členské schůzi OZJ ke schválení podpory. Aktuální výše závazkování pro 5. výzvu ke dni
27.2.2013 je ve výši 5 321 264 Kč.
Z 35 projektů, které MAS OZJ v rámci 5. výzvy přijala, jich bude moci být 27 plně
podpořeno. Dotaci nezíská z důvodu vyčerpání alokace 7 projektů a jeden projekt z důvodu
ukončení administrace kvůli nedodržení termínů doplnění žádosti o dotaci v rámci
administrativní kontroly z důvodu vlastní žádosti o ukončení administrace. Závěry výběrové
komise budou předány programovému výboru a následně schvalovány na členské schůzi
MAS.
Výsledné počty bodů u jednotlivých preferenčních kritérií budou žadatelům sděleny a
zaslány písemnou formou. Současně zašle MAS všem žadatelům vyjádření k preferenčním
kritériím, aby bylo jasné, k čemu se žadatel zavazuje, případně kde mu byly body odebrány a
z jakého důvodu.

4. Umístění jednotlivých projektů
Tabulka s přehledem podpořených projektů v 5. výzvě je v příloze tohoto zápisu.

5. Závěr
Jednání výběrové komise zakončili ve 20 h. poděkováním všem přítomným za účast předseda
a manažerka MAS.

Přílohy:
Rozpis obhajob na 28. 2. 2013
Aktuální výše závazkování dle Portálu farmáře k 27. 2. 2013
Přehled výsledku hodnocení projektů a přehled podpořených projektů.
Ve Veliši dne 28. 2. 2013
Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková

