OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Zápis z jednání Výběrové komise Otevřené zahrady Jičínska z. s.
konané dne 30. července 2018 od 15. 00 hodin
v přednáškové místnosti muzea v Jičíně
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Jan Simeon Kaiser, Lukáš Vildman, Marketa Obitková, Radomír Vališka
Jan Jiterský
Jiří Drška – předseda spolku, Kamila Kabelková - vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD, Luboš Brudna a Ivana Jandová (zaměstnanci OZJ)

Program jednání:
1. Seznámení s předloženými projekty v 1. výzvě PRV a harmonogramem hodnocení projektů
2. Seznámení s výkladem a způsobem hodnocení preferenčních kritérií
3. Zjištění předpojatosti členů výběrové komise k předloženým projektům
4. Rozlosování projektů k hodnocení
5. Formuláře pro hodnocení projektů
6. Závěr

Průběh jednání:
Jednání zahájil předseda spolku pan Jiří Drška, přivítal přítomné a představil pracovníky
kanceláře MAS. Jednalo se o úvodní jednání výběrové komise k hodnocení projektů v 1.
výzvě PRV 15/000/00000/452/000212/V001. Jednání se zúčastnili 4 členové výběrové komise
a jeden člen se omluvil. Zapisovatelkou byla navržena Kamila Kabelková.
Z důvodu neúčasti předsedy výběrové komise, pana Jiterského, byl pověřen (losováním) pro
jeho zastupování pan Jan Simeon Kaiser. Jako pověřený člen má za úkol informovat o
průběhu hodnocení projektů na jednání rady spolku, které se bude zabývat výběrem projektů.
1. Seznámení s předloženými projekty v 1. výzvě PRV a harmonogramem hodnocení
projektů
V 1. výzvě PRV bylo předloženo 9 projektů – z toho 5 projektů do fiche č. 5, 3 projekty do
fiche č. 7 a 1 projekt do fiche č. 8. Nebyl předložen žádný projekt do fiche č. 1, 2, 3, 4 a 6.
Postup hodnocení projektů je uveden ve směrnici „Interní postupy Otevřené zahrady Jičínska
z. s. pro programový rámec PRV 2014 – 2020“.
Registrace projektů na SZIF žadateli má proběhnout nejpozději do 28.8.2018. Jednání rady
spolku je naplánováno na 14.8.2018. Jednání členské schůze, která schvaluje výběr projektů
proběhne 21.8.2018. Výsledek bodového hodnocení projektů musí být znám nejpozději do
13.8.2018.
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Pan Brudna seznámil členy výběrové komise s předloženými projekty do fiche č. 5.
Fiche č. 5: Investice do zemědělských podniků
 Jaroslav Šoltys – Investice do techniky – dotace 495 000 Kč
 Ing. Jana Bíšková – Pořízení přepravní techniky do RV – dotace 710 000 Kč
 Miloš Hubálovský – Technologie ustájení skotu – dotace 500 000 Kč
 CUKO Jičín s. r. o. – Rozmetadlo umělých hnojiv s navigací – dotace 250 000 Kč
 Ing. Martin Zoubek – Nákup technologie na posklizňovou úpravu semen – dotace 456 000 Kč
Paní Jandová seznámila členy výběrové komise s předloženými projekty do fiche č. 7 a č. 8.
Fiche č. 7: Nezemědělská činnost
 ekonomickesluzby.cz, s. r. o. – Modernizace kancelářských prostor včetně pořízení
nového hardwarového a softwarového vybavení – dotace 125 667 Kč
 HELITOM s. r. o. – Pořízení nového specializovaného systémového řešení v letecké
škole - software Flight Office GA – dotace 32 895 Kč
 Michal Fejfar – Nákup nového obuvnického šicího stroje – dotace 70 785 Kč
Fiche č. 8: Sdílení zařízení a zdrojů – schválen 1 projekt
 Miloš Hubálovský – Rozmetadlo hnoje – dotace 450 000 Kč
Paní Kabelková doplnila informace o tom, že administrativní kontrolou a kontrolou
přijatelnosti už prošly všechny projekty. U šesti projektů byl proces doplnění ze strany
žadatelů ukončen a u tří projektů proces doplnění ještě probíhá. Po rozlosování budou
přidělené projekty zaslány elektronicky jednotlivým členům výběrové komise. Projekty, u
kterých probíhá doplnění ze strany žadatele, budou poslány až po skončení procesu
administrativní kontroly pracovníky kanceláře MAS.
2. Seznámení s výkladem a způsobem hodnocení preferenčních kritérií
Paní Kabelková seznámila členy výběrové komise se zněním preferenčních kritérií uvedených
ve fichi č. 5, č. 7 a č. 8. K tomu byl vysvětlen způsob bodování a naplnění principu tohoto
preferenčního kritéria.
Žadatel po podání Žádosti o dotaci na MAS nemůže jakkoliv měnit a upravovat bodové
hodnocení. Bodové hodnocení projektu navržené žadatelem se může změnit pouze na základě
rozhodnutí výběrového komise. Pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení chybně, může mu
hodnotitel projektu navýšit počet bodů. Pokud hodnotitel s odůvodněním žadatele nebo pro
nesplnění podmínek preferenčního kritéria nesouhlasí, může mu body odebrat. Hodnotitel
nemůže navýšit bodové hodnocení preferenčního kritéria žadatele, pokud se k danému kritériu
žadatel nechce zavázat.
Hodnotitel projektu vyhotoví o hodnocení jednotlivých projektů záznam, kde u každého
preferenčního kritéria uvedou zdůvodnění přiděleného počtu bodů. Pokud je zdůvodnění
shodné s textem zdůvodnění v bodovém hodnocení žadatele, hodnotitel jej neuvádí
v hodnotícím listě. Pokud se přidělení bodů liší, uvede hodnotitel svoje zdůvodnění.
Po skončení hodnocení projektů bude hodnocení zapsáno pracovníky kanceláře MAS do
žádosti o dotaci na strany E2.
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3. Zjištění předpojatosti členů výběrové komise k předloženým projektům
Přítomní členové výběrové komise se vyjádřili o své předpojatosti a o střetu zájmů
k předloženým projektům. Všichni členové podepsali etický kodex a vyjádřili svoji
nepředpojatost. Z hodnocení předložených projektů nebyl nikdo vyloučen.
Ke zjištění předpojatosti u nepřítomného člena výběrové komise byla pověřena paní
Kabelková.
4. Rozlosování projektů k hodnocení
Projekt/hodnotitel
1. Šoltys F5
2. Bíšková F5
3. Hubálovský F8 *
4. Hubálovský F5*
5. CUKO F5 *
6. ekonomickesluzby.cz F7
7. Helitom F7
8. Zoubek F5
9. Fejfar F7

Vališka

Kaiser
X

Jiterský
X
X

X
X

Obitková

X
X
X

Vildman
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

* U těchto onačených projektů ještě proběhne proces doplnění projektu na straně žadatele
na základě 2. výzvy k doplnění.
5. Formuláře pro hodnocení projektů
Členům výběrové komise byl představen formulář hodnotícího listum pro zápis přidělených
preferenčních bodů. Ke každému hodnocenému projektu bude vyplněn hodnotící list, kde
bude zřejmé kolik bodů žadatel získává, a kdo projekt hodnotil. U každého preferenčního
kritéria bude uvedeno zdůvodnění přiděleného počtu bodů. Pokud je zdůvodnění shodné
s textem zdůvodnění v bodovém hodnocení žadatele, nemusíte jej uvádět v hodnotícím listě.
Pokud se přidělení bodů liší, uvedete jako hodnotitel svoje zdůvodnění. Vyplněné hodnotící
listy předejte do kanceláře MAS.
Přidělené projekty včetně příloh a formuláře pro hodnocení projektů Vám budou zaslány
emailem.
6. Závěr
Na základě časových možností členů výběrové komise bylo příští jednání výběrové komise
dohodnuto na 13.8.2018 od 15 hodin v kanceláři OZJ. Na tomto jednání bude podle získaných
bodů sestaven seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci a případně provedeno
hodnocení třetím hodnotitelem při nestejném počtu přidělených bodů. Tento seznam pak bude
předložen radě spolku k projednání.
V 18 hodin předseda spolku ukončil jednání výběrové komise.
Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
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