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Zápis z jednání výběrové komise MAS Otevřené zahrady Jičínska konané
v úterý 12. 2. 2013 v Jičíně (restaurace U všech čertů)
V úterý 12. 2. 2013 došlo v prostorách restaurace U všech čertů v Jičíně k úvodnímu jednání
výběrové komise. Jednání se zúčastnilo všech 7 členů výběrové komise a manažerka MAS
Mgr. Kamila Kabelková.

Program jednání:
1. Seznámení se s průběhem 5. výzvy a harmonogramem 18. kola PRV
2. Seznámení se s výkladem a změnami v preferenčních kritériích
3. Seznámení se s předloženými projekty v 5. výzvě
4. Stanovení termínu a harmonogramu veřejné obhajoby projektů
5. Zjištění předpojatosti členů výběrové komise k předloženým projektům a rozlosování
6. Formuláře pro bodování
7. Závěr

Průběh jednání:
Jednání výběrové komise zahájila v 17.10 hod. manažerka MAS Mgr. Kamila Kabelková.
Přivítala přítomné členy výběrové komise a byla navržena a schválena zapisovatelkou.
1. Seznámení se s průběhem 5. výzvy a harmonogramem 18. kola PRV
V 5. výzvě bylo předloženo 35 projektů – z toho 8 projektů do fiche č. 1, 8 projektů do fiche
č. 2, 12 projektů do fiche č. 4, 1 projekt do fiche č. 5, 4 projekty do fiche č. 6 a 2 projekty do
fiche č. 10. Nebyl předložen žádný projekt do fiche č. 7 a č. 9.
Registrace projektů na SZIF pro 18. kolo PRV bude probíhat od 6. 3. do 19. 3. 2013.
2. Seznámení se s výkladem a změnami preferenčních kritérií
Podle preferenčních kritérií ve fichi č. 1 seznámila manažerka členy výběrové komise
s novým zněním preferenčních kritérií a upozornila je na změny oproti minulé výzvě např. u
bodování za víceodvětvové navrhování, u výkladu inovačního přístupu.
3. Seznámení se s předloženými projekty v 5. výzvě
Podle seznamu předložených projektů v 5. výzvě manažerka členům výběrové komise stručně
popsala, čeho se který projekt týká.
4. Stanovení termínu a harmonogramu veřejné obhajoby projektů
Po diskusi členů výběrové komise byl domluven termín veřejné obhajoby projektů na 19. 2.
2013 od 17. hod., na 20. 2. 2013 od 17. hod. a 28. 2. 2013 od 17h v ZŠ Veliš.
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V prvních dvou termínech proběhnou obhajoby projektů z fichí č. 1, 2, 4 a 5 a ve třetím z
fichí č. 6 a 10. Výběrová komise zahájí jednání vždy v 16 h., aby se stačila domluvit na
otázkách, které položí žadatelům, přestávka je stanovena na 19 – 19,30 h. Manažerka byla
pověřena zajistit občerstvení na jednotlivá jednání a s žadateli domluvit termín jejich
obhajoby.
Bylo domluveno, že projekty k hodnocení budou zaslány přes portál uschovna.cz a e-mailem
budou zaslány formuláře k hodnocení jednotlivých projektů. Projekty po administrativní
kontrole budou zaslány co nejdříve, tzn. do 14. 2. 2013 to budou projekty z fiche č. 1, 2, 4 a 5
a do 23. 2. 2013 projekty z fiche č. 6 a 10.
5. Zjištění předpojatosti členů výběrové komise k předloženým projektům a rozlosování
Členové výběrové komise vyjádřili předpojatost k těmto projektům:
Jiří Drška – projekt Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín
Marketa Obitková – projekty Obce Dolního Lochova a Obce Jičíněvsi
Václav Šimůnek - projekt Města Kopidlna
Radomír Vališka – projekt svazku obcí Mariánská zahrada a Sdružení Český ráj ve fichi č. 5
Bylo provedeno rozlosování projektů a byli stanoveni jednotliví hodnotitelé. Pro splnění
podmínky, že 1 projekt hodnotí 4 hodnotitelé, má každý hodnotitel v této výzvě k hodnocení
20 projektů.
6. Formuláře pro bodování
Formulář pro bodování v této výzvě je stejný jako ve výzvě předcházející. Formuláře budou
převedeny do Excelu, aby se zamezilo chybám ve sčítání bodů.
7. Závěr
V 19 hodin manažerka ukončila jednání výběrové komise.

Přílohy:
Seznam předložených projektů
Výklad preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche
Formuláře pro bodování projektů
Rozlosování projektů mezi členy výběrové komise
Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková, manažerka MAS

