Zápis z jednání Výběrové komise Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Datum a čas konání: středa 15. 5. 2019 v 17:00 hodin
Místo konání: Valdštejnovo náměstí 1, Jičín, muzejní nádvoří, přednášková místnost v přízemí
Přítomní členové výběrové komise MAS: Ing. Marketa Obitková (fyzická osoba), Bc.
Vojtěch Drahoňovský (fyzická osoba), Mgr. Jan Simeon Kaiser (zástupce člena Klub českých
turistů - odbor Jičín)
Dále byly přítomny:
Zaměstnanci MAS: Bc. Denisa Vávrová, Bc. Iveta Svobodová a Mgr. Kamila Kabelková
Zástupkyně Centra pro regionální rozvoj (CRR): Ing. Michaela Brožová a Ing. Lenka
Pytlíková
Program:
1. Přivítání účastníků
2. Věcné hodnocení projektů
3. Diskuze, dotazy.
Jednání výběrové komise bylo zahájeno v 17:05 hodin
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.
Tato konstatovala, že výběrová komise je usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční
většina členů. Dále přítomné seznámila s navrženým programem a požádala členy o jeho
odsouhlasení.
Program:
1. Přivítání účastníků
2. Věcné hodnocení projektů
3. Diskuze, dotazy.
Hlasování: Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl členy výběrové komise odsouhlasen.
Jednání byly také přítomny zástupkyně CRR.
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Ad 2)
Členové výběrové komise mají ke každému projektu připravený kontrolní list, který
vypracovala přiřazená hodnotící komise. Členové hodnotící komise se u všech projektů a ve
všech kritériích shodli na počtu udělených bodů jednotlivým žádostem o podporu. Následně
bylo přistoupeno ke schválení jednotlivých kontrolních listů, přičemž vždy jeden
z hodnotitelů daného projektu seznámil ostatní členy a přítomné s podstatou projektu, kritérii
věcného hodnocení, počtem přidělených bodů a dostatečným odůvodněním, na základě čeho
bylo rozhodnuto o přidělení této výše bodů. Postupovalo se od 1. výzvy k 6. výzvě.

1. výzva IROP – Podpora složek IZS - technika IZS
Do 1. výzvy byl podán pouze jeden projekt s hash kódem GZ4pAP žadatele Město Kopidlno,
jenž požaduje příspěvek ve výši 6 650 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky.
Paní Vávrová předala slovo panu Kaiserovi a požádala ho, aby ostatní členy seznámil
s hodnocením projektu. Pan Kaiser stručně představil cíl projektu a následně se věnoval
kontrolnímu listu. Dále ke každému kritériu uvedl počet přidělených bodů a odůvodnění, na
základě kterého byla výše bodů přidělena. Minimální počet bodů pro splnění podmínek
věcného hodnocení je 50, maximální 100. Žádost získala celkem 80 bodů.
Registrační číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_076/0010975

Název projektu
CZ
Velkokapacitní
cisterna pro JSDH
Kopidlno

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

Město
Kopidlno

21.01.2019

6 650 000,00 Kč

80

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.

2. výzva IROP - Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení
Do 2. výzvy byly podány celkem tři žádosti o podporu. Minimální počet bodů pro splnění
podmínek věcného hodnocení je 50, maximální 100.
1. projekt: Jako první se hodnotila žádost s hash kódem GiOVhP, žadatele Město Libáň.
Tento požaduje příspěvek ve výši 1 899 970,50 Kč na rekonstrukci odborné učebny fyziky a
chemie. Paní Vávrová předala slovo panu Kaiserovi a požádala ho o seznámení ostatních
členů s projektem a hodnocením. Pan Kaiser stručně představil cíl projektu a následně se
věnoval kontrolnímu listu. Dále ke každému kritériu uvedl počet přidělených bodů a
odůvodnění, na základě kterého byla výše bodů přidělena. Žádost získala celkem 87 bodů.
Registrační číslo
projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0010578

Název projektu
CZ
Rekonstrukce
odborné učebny
fyziky a chemie –
ZŠ Libáň

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

Město
Libáň

06.12.2018

1 899 970,50 Kč

87

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.
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2. projekt: Jako druhá se hodnotila žádost s hash kódem IvLltP, žadatele Základní škola
Jičín, Železnická 460. Tato požaduje příspěvek ve výši 1 899 770,44 Kč na vybudování
multimediální učebny. Paní Vávrová předala slovo paní Obitkové a požádala ji o seznámení
ostatních členů s projektem a hodnocením. Paní Obitková stručně představila cíl projektu a
následně se věnovala kontrolnímu listu. Dále ke každému kritériu uvedla počet přidělených
bodů a odůvodnění, na základě kterého byla výše bodů přidělena. Žádost získala celkem 67
bodů.
Registrační číslo
projektu

Název
projektu CZ

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0010990

Vybudování
multimediální
učebny

Základní
škola, Jičín,
Železnická
460

24.01.2019

1 899 770,44 Kč

67

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.

3. projekt: Jako třetí se hodnotila žádost s hash kódem GCBtoP, žadatele Základní škola
Jičín, Poděbradova 18. Tato požaduje příspěvek ve výši 473 803 Kč na rozvoj digitálních
kompetencí a cizích jazyků. Paní Vávrová předala slovo panu Drahoňovskému a požádala ho
o seznámení ostatních členů s projektem a hodnocením. Pan Drahoňovský stručně představil
cíl projektu a následně se věnoval kontrolnímu listu. Dále ke každému kritériu uvedl počet
přidělených bodů a odůvodnění, na základě kterého byla výše bodů přidělena. Žádost získala
celkem 65 bodů.
Registrační číslo
projektu

Název
projektu CZ

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0010939

Rozvoj
digitálních
kompetencí a
cizích jazyků
na Trojce

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

Základní
škola, Jičín,
Poděbradova
18

11.01.2019

473 803,00 Kč

65

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.

3. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb
Do 3. výzvy byly podány celkem čtyři žádosti o podporu. Minimální počet bodů pro splnění
podmínek věcného hodnocení je 30, maximální 60.
Pan Kaiser upozornil na to, že v kontrolním listu u kritéria č. 2 „Pozitivní dopad realizace
projektu do území více obcí MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.“ je nejasně formulován
popis pro hodnocení:
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Projekt má pozitivní dopad na území 10 a více obcí nebo místních částí obcí

15 bodů

Projekt má pozitivní dopad na území 5 obcí a více obcí nebo místních částí obcí

10 bodů

Projekt má pozitivní dopad na území 1 obce nebo místní části obce

5 bodů

Členové se shodli, že:
a) 10 bodů bylo přiděleno, pokud bude pozitivní dopad projektu na území od 5 obcí do 9 obcí
nebo místních částí obcí
b) 15 bodů bylo přiděleno, pokud bude pozitivní dopad projektu na území nad 10 obcí nebo
místních částí obcí
1. projekt: Jako první se hodnotila žádost s hash kódem Ihn9BP, žadatele Apropo Jičín,
o.p.s. Tato požaduje příspěvek ve výši 881 600 Kč na pořízení sedmimístného vozu
s bezbariérovým přístupem. Paní Vávrová předala slovo panu Drahoňovskému a požádala ho
o seznámení ostatních členů s projektem a hodnocením. Pan Drahoňovský stručně představil
cíl projektu a následně se věnoval kontrolnímu listu. Dále ke každému kritériu uvedl počet
přidělených bodů a odůvodnění, na základě kterého byla výše bodů přidělena. Žádost získala
celkem 50 bodů.
Registrační číslo
projektu

Název
projektu CZ

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011025

Jezdím pro
Apropo

Apropo Jičín,
o.p.s.

30.01.2019

881 600,00 Kč

50

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.

2. projekt: Jako druhá se hodnotila žádost s hash kódem HduTLP, žadatele Péče o duševní
zdraví, z.s. Tato požaduje příspěvek ve výši 304 000 Kč na pořízení služebního automobilu.
Paní Vávrová předala slovo paní Obitkové a požádala ji o seznámení ostatních členů
s projektem a hodnocením. Paní Obitková stručně představila cíl projektu a následně se
věnovala kontrolnímu listu. Dále ke každému kritériu uvedla počet přidělených bodů a
odůvodnění, na základě kterého byla výše bodů přidělena. Žádost získala celkem 60 bodů.
Registrační číslo
projektu

Název projektu CZ

Žadatel

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011036

Zvýšení dostupnosti
a kvality terénních
služeb pro závažně
duševně nemocné na
území MAS
Otevřené zahrady
Jičínska

Péče o
duševní
zdraví, z.s.

Datum
prvního
podání

31.01.2019
8:00:53

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

304 000,00 Kč

60

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.
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3. projekt: Jako třetí se hodnotila žádost s hash kódem HFclFP, žadatele Spokojený domov,
o.p.s. Tato požaduje příspěvek ve výši 337 250 Kč na pořízení služebního automobilu. Paní
Vávrová předala slovo panu Kaiserovi a požádala ho o seznámení ostatních členů s projektem
a hodnocením. Pan Kaiser stručně představil cíl projektu a následně se věnoval kontrolnímu
listu. Dále ke každému kritériu uvedl počet přidělených bodů a odůvodnění, na základě
kterého byla výše bodů přidělena. Žádost získala celkem 60 bodů.
Registrační číslo
projektu

Název projektu
CZ

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011049

Pořízení
automobilu pro
zajištění
terénních
sociálních služeb
na Jičínsku

Žadatel

Datum
prvního
podání

Spokojený
31.01.2019
domov, o.p.s.
15:53:36

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

337 250,00 Kč

60

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.

4. projekt: Jako čtvrtá se hodnotila žádost s hash kódem HHSAPP, žadatele Oblastní charita
Jičín. Tato požaduje příspěvek ve výši 635 673,50 Kč na pořízení automobilu s bezbariérovou
úpravou. Paní Vávrová předala slovo panu Drahoňovskému a požádala ho o seznámení
ostatních členů s projektem a hodnocením. Pan Drahoňovský stručně představil cíl projektu a
následně se věnoval kontrolnímu listu. Dále ke každému kritériu uvedl počet přidělených
bodů a odůvodnění, na základě kterého byla výše bodů přidělena. Žádost získala celkem 55
bodů.
Registrační číslo
projektu

Název
projektu CZ

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0011013

Pořízení
automobilu
pro charitní
pečovatelskou
službu

Oblastní
charita Jičín

29.01.2019

635 673,50 Kč

55

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.

4. výzva IROP - Rozvoj péče o zdraví - vybavení psychiatrických
mobilních týmů - nebyl podán žádný projekt.
5. výzva IROP - Sociální bydlení - nebyl podán žádný projekt.
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6. výzva IROP – Podpora složek IZS – zodolnění stanic IZS
Do 6. výzvy byla podána pouze jedna žádost, a to žádost s hash kódem GrWtTP, žadatele
Město Libáň. Tito požadují příspěvek ve výší 3 159 216,45 Kč na rekonstrukci a zateplení
hasičské zbrojnice. Paní Vávrová předala slovo paní Obitkové a požádala ji, aby seznámila
ostatní členy se žádostí a kontrolním listem. Tato stručně představila cíl projektu a následně
se věnovala kontrolnímu listu. Dále ke každému kritériu uvedla počet přidělených bodů a
odůvodnění, na základě kterého byla výše bodů přidělena. Minimální počet bodů pro splnění
podmínek věcného hodnocení je 30, maximální 60. Žádost získala celkem 45 bodů.
Registrační číslo
projektu

Název projektu CZ

Žadatel

Datum
prvního
podání

Výše požadované
dotace

Počet
bodů

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_076/0011006

Libáň, hasiči –
zlepšení tepelných a
technických
parametrů
obvodových
konstrukcí

Město Libáň

29.01.2019

3 159 216,45 Kč

45

Kontrolní list pro věcné hodnocení byl všemi přítomnými členy výběrové komise
schválen.

Závěr věcného hodnocení:
Členové výběrové komise schvalují bodový zisk všech žádostí. Zároveň všechny podané
žádosti splnily podmínky věcného hodnocení.
Následně bylo přistoupeno k vytvoření seznamu hodnocených projektů v jednotlivých
výzvách, kde budou žádosti sestupně seřazeny podle počtu získaných bodů. Tento seznam je
přílohou zápisu. Bodový seznam hodnocených projektů za každou výzvu je výstupem tohoto
jednání. Zároveň je podkladem pro jednání Rady MAS.

1. výzva – podán jeden projekt. Alokace výzvy ve výši 6 650 000 Kč byla v plné výši
vyčerpána a projekt je doporučen k financování.
1. místo – Město Kopidlno – 80 bodů

2. výzva – podány celkem tři projekty. Alokace výzvy ve výši 3 657 500 Kč byla překročena
a doporučen k financování je pouze projekt na 1. místě.
1. místo – Město Libáň – 87 bodů
2. místo – Základní škola Jičín, Železnická 460 – 67 bodů
3. místo – Základní škola Jičín, Poděbradova 18 – 65 bodů
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3. výzva – podány celkem čtyři projekty. Alokace výzvy ve výši 1 140 000 Kč byla
překročena a doporučen k financování je pouze projekt na 1. a 2. místě.
Paní Vávrová uvedla, že v případě rovnosti bodů má přednost ta žádost, která byla podaná
dříve. Žádost žadatele Péče o duševní zdraví, z.s. byla podána dne 31. 1. 2019 v 8:00 hod.
Žádost žadatele Spokojený domov, o.p.s. byla podána v 15:53 hodin. Jako první tedy bude
uvedena žádost žadatele Péče o duševní zdraví, z.s..
1. místo – Péče o duševní zdraví, z.s. – 60 bodů
2. místo – Spokojený domov, o.p.s. – 60 bodů
3. místo – Oblastní charita Jičín – 55 bodů
4. místo – Apropo Jičín, o.p.s. – 50 bodů

6. výzva – podán jeden projekt. Alokace výzvy ve výši 6 080 000 Kč byla vyčerpána jen
částečně a projekt je doporučen k financování.
1. místo – Město Libáň – 45 bodů

Ad 3) Žádné dotazy nebyly položeny.

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod
Přílohou tohoto zápisu je:
1. Prezenční listina
2. Kontrolní listy věcného hodnocení jednotlivých projektů
3. Seznam projektů seřazených sestupně dle bodového zisku
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

……………………….
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