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Zápis z jednání výběrové komise MAS Otevřené zahrady Jičínska konané
v úterý 19. 2. 2013 v ZŠ ve Veliši
V úterý 19. 2. 2013 došlo v prostorách ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši k jednání výběrové
komise. Jednání se zúčastnilo všech 7 členů výběrové komise, manažerka MAS Mgr. Kamila
Kabelková a projektová konzultantka Tereza Černá.

Program jednání:
1. Diskuse mezi hodnotiteli o posuzovaných projektech
2. Příprava dotazů pro jednotlivé žadatele
3. Veřejná obhajoba projektů dle rozpisu na den 19. 2. 2013

Průběh jednání:
Jednání výběrové komise zahájila v 16.00 hod. manažerka MAS Mgr. Kamila Kabelková. Po
přivítání přítomných členů výběrové komise MAS OZJ manažerkou MAS byla navržena
zapisovatelka – projektová konzultantka Tereza Černá.

1. Diskuse mezi hodnotiteli o posuzovaných projektech
Projekty pro hodnocení byly jednotlivým členům výběrové komise zaslány 13. - 16. 2.
2013 prostřednictvím portálu uschovna.cz. Současně s projekty byly hodnotitelům též zaslány
i hodnotící listy pro příslušnou fichi k danému projektu, výklad preferenčních kritérií a také
seznam e-mailových adres všech členů výběrové komise pro usnadnění komunikace mezi
hodnotiteli. Projekty prošly před odesláním administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti
na MAS.
Na základě rozlosování byly každému hodnotiteli přiděleny projekty pro bodování. Každý
člen výběrové komise hodnotil 20 projektů. V průběhu administrativní kontroly jeden žadatel
odstoupil od realizace projektu, a tak 4 hodnotitelé hodnotili pouze 19 projektů.
Výsledky hodnocení projektů členové komise zapisovali do hodnotících listů. Všechny
projekty z jedné fiche byly na jednom hodnotícím listě s uvedením bodového hodnocení
jednotlivých preferenčních kritérií.
Každý člen výběrové komise si přinesl z domu předvyplněný formulář s
jeho bodovým hodnocením pro každý jím hodnocený projekt a připravené otázky na daného
žadatele v rámci veřejné obhajoby.

2. 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, kdy bylo potřeba, aby si
žadatel vlastní bodování preferenčního kritéria obhájil či objasnil svůj komentář pro výklad
preferenčního kritéria.
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3. 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 21 hodin.
Veřejná obhajoba projektů proběhla v tomto pořadí:
1. Ing. Miloslav Fišer - fiche č. 1 - Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín
2. Michal Rambousek - fiche č. 2. Městys Podhradí
3. Eva Heydová - fiche č. 4 – Městys Podhradí
4. Martina Sálová-Vlková - fiche č. 4 – Obec Bystřice
5. Tomáš Skrbek - fiche č. 2 – Obec Vršce
6. Jaromír Valenta - fiche č. 4 – Obec Střevač
7. Josef Havránek - fiche č. 1 – Obec Vitiněves
8. Josef Havránek - fiche č. 2 – Obec Vitiněves
9. Josef Havránek - fiche č. 4 – Obec Vitiněves
10. Mgr. Jiří Ždánský - fiche č. 2 – Obec Rokytňany
11. Eliška Formanová - fiche č. 4 – Obec Bukvice
12. Eliška Formanová - fiche č. 4 – Mariánská zahrada
13. Jiří Mošna - fiche č. 1 – Obec Nemyčeves
14. Jiří Mošna - fiche č. 2 – Obec Nemyčeves
15. Jaromír Bareš - fiche č. 4 – TJ Sokol Nemyčeves
Hodnotitelé se u všech preferenčních kritérií a u všech žadatelů shodli na stejném bodovém
ohodnocení.

6. Závěr
Jednání výběrové komise zakončila poděkováním všem přítomným ve 21:05 hod. manažerka
MAS Mgr. Kamila Kabelková.
Příloha: Rozpis obhajob na 19. 2. 2013
Ve Veliši dne 19. 2. 2013.
Zapsala: Tereza Černá
Ověřovatelka zápisu: Mgr. Kamila Kabelková

