Zápis z jednání Výběrové komise Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Datum a čas konání: pondělí 29. 4. 2019 v 16:00 hodin
Místo konání: Valdštejnovo náměstí 1, Jičín, muzejní nádvoří, přednášková místnost v přízemí
Přítomní členové výběrové komise: Ing. Marketa Obitková (fyzická osoba), Mgr. Lukáš
Vildman (fyzická osoba), Mgr. Jan Jiterský (fyzická osoba), Bc. Vojtěch Drahoňovský
(fyzická osoba), Mgr. Jan Simeon Kaiser (zástupce člena Klub českých turistů - odbor Jičín)
Dále byly přítomni: Bc. Denisa Vávrová, Bc. Iveta Svobodová, Mgr. Kamila Kabelková a
Jiří Drška.
Program:
1. Přivítání účastníků
2. Řádné proškolení ohledně výběru projektů, seznámení s Etickým kodexem,
pravomocemi, odpovědností a postupem hodnocení
3. Seznámení s výzvami, do nichž byly podány žádosti o podporu
4. Stanovení hodnotící komise
5. Stanovení termínu pro setkání Hodnotící komise MAS a Výběrové komise MAS
6. Diskuze, dotazy.
Ad 1)
Předseda komise J. S. Kaiser přivítal přítomné a navrhl jako zapisovatele Denisu Vávrovou a
ověřovatelem zápisu sebe, jakožto předsedu Výběrové komise MAS, všichni přítomní členové
výběrové komise souhlasili. Následně předal slovo paní Vávrové, aby jednání komise vedla.
Ta konstatovala, že výběrová komise je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni všichni členové
výběrové komise. Dále přítomné seznámila s navrženým programem a požádala členy o jeho
odsouhlasení.
Hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Program byl členy výběrové komise odsouhlasen.

Zdržel se: 0

Ad 2)
Přítomní členové byli seznámeni s činností výběrové komise, Etickým kodexem a postupem
hodnocení. Nejprve bylo představeno hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti,
následně se paní Vávrová věnovala věcnému hodnocení. Připomenula, že proces hodnocení je
stanoven interními postupy, které jsou veřejně přístupné na internetu na webovém portálu
www.otevrenezahrady.cz. Členům byl představen vzorový kontrolní list s názornou ukázkou
hodnocení.
Věcné hodnocení předložených projektů ve výzvě MAS provádí hodnotící komise tvořená
z členů výběrové komise. Hodnotící komise se skládá z minimálně 3 členů výběrového
komise MAS a dodržuje podmínku hlasovacích práv. Odpovědnost za výběr členů do
konkrétní hodnotící komise má předseda výběrové komise. Na jednání hodnotící komise

vznikne jeden kontrolní list ke každému hodnocenému projektu, který předloží členové
hodnotící komise na jednání výběrového komise. Věcné hodnocení předložených žádostí a
seznam hodnocených projektů seřazených podle věcného hodnocení schvaluje výběrová
komise.
Ad 3)
Dále byly představeny jednotlivé výzvy, do nichž byla zaregistrována alespoň jedna žádost o
podporu. A zároveň byly stručně představeny konkrétní projekty. Především cíl projektu, výše
požadované dotace a subjekt žadatele. Po představení jednotlivých výzev a projektů byly
členové dotazováni, zdali se vůči nějakému projektu necítí podjatí. Vyjádření všech vyznělo
kladně, a tak byli požádání o podepsání etického kodexu.
Přílohou zápisu jsou podepsané etické kodexy od všech 5 členů výběrové komise.
Ad 4)
Následně proběhlo přiřazení členů výběrové komise, jakožto hodnotitelů k jednotlivým
projektům. Přiřazování probíhalo formou losování, kdy si přítomní členové postupně losovali
lístky s názvy projektů z osudí.
Projekt
1. výzva
IZS technika Kopidlno
2. výzva
ZŠ Libáň
2. výzva
4. ZŠ (Železnická)
2. výzva
3. ZŠ (Poděbradova)
3. výzva
Oblastní charita Jičín
3. výzva
Spokojený domov
3. výzva
Péče o duševní zdraví
3. výzva
Apropo
6. výzva
IZS zbrojnice Libáň
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Podklady k hodnocení projektů obdrží hodnotitelé na email do dvou pracovních dnů od
dnešního jednání výběrové komise.

Ad 5)
Dále byl stanoven termín pro vytvoření kontrolních listů za jednotlivé hodnotící komise ke
každému projektu do 15.5.2019, tak aby v tento den od 17:00 hodin mohl být výsledek
hodnocení jednotlivých projektů projednán a schválen výběrovou komisí a bylo určeno pořadí
projektů podle zisku preferenčních bodů. Jednání výběrové komise se uskuteční
v přednáškové místnosti na Valdštejnově náměstí.
Ad 6)
Následně byl dán prostor pro dotazy, přičemž dotazy byly následující:
Dotaz: O kolik podané žádosti překračují alokaci dané výzvy?
Odpověď: Alokace je překročena ve druhé výzvě, kde jsou zaregistrované projekty
s požadavkem na 4 273 543,94 Kč. Alokace výzvy je 3 850 000 Kč, zde chybí tedy
423 543,94 Kč. Dále máme překročenou alokaci ve třetí výzvě, kdy zde byly zaregistrovány
celkem čtyři projekty v celkové hodnotě 2 158 523,5 Kč, Alokace výzvy 1 200 000 Kč, zde
tedy chybí 958 523,5 Kč.

Dotaz: Může být projekt podpořen jen částečně? Např. z alokace zbývá 40 tis. Kč,
žadatel požaduje 100 tis. Kč, může získat dotaci jen těch 40 tis. Kč?
Odpověď: Ne toto možné není, avšak po ukončení je možné alokaci navýšit a oslovit žadatele
s tzv. náhradními projekty. Viz. Interní postupy – „Rada spolku může určit náhradní projekty,
které uvádí v zápise z jednání. Náhradním projektem je hraniční projekt, popřípadě další
projekt ve výzvě MAS, který splnil podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek
finančních prostředků na jeho podporu – tzn., že Rada spolku může určit max. 2 náhradní
projekty v každé výzvě.
Rada spolku zodpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních projektů může
rozhodnout o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že
může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření
strategie CLLD.“

Dotaz: O jaké výzvy nebyl žádný zájem?
Odpověď: Zájem nebyl projeven o čtvrtou a pátou výzvu. Jednalo se o mobilní psychiatrické
týmy a sociální bydlení.

Dotaz: Bude v letošním roce ještě vypsána nějaká výzva?
Odpověď: Ano, bude se vypisovat výzva na téma bezpečná doprava.

Dotaz: Bude vypsána i výzva na stejná témata jako teď?
Odpověď: Ano, bude vypsána výzva na hasičské zbrojnice ve 4Q 2019. Opakované vypsání
stejných výzev bude záležet na zájmu o projekty ve výzvě bezpečná doprava. Alokace těchto
opatření jsou vyčerpány.

Dotaz: Budeme vědět, kdo hodnotí stejný projekt?
Odpověď: Ano, složení hodnotící komise bude jednak součástí zápisu z dnešního jednání a
také Vám přijde e-mailem spolu s podklady k hodnocení.

Po zodpovězení všech dotazů bylo jednání výběrové komise ukončeno v 18:00 hod.
Přílohou tohoto zápisu je:
1. Prezenční listina
2. Etické kodexy 5 členů výběrové komise
3. Prezentace podkladů o jednotlivých výzvách a podaných projektech

Za MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Zapsala: Bc. Denisa Vávrová, projektový manažer pro IROP

………………………..

Zápis ověřil předseda výběrové komise MAS Mgr. J. S. Kaiser

………………………..

