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Zápis z hlasování per rollam
členů rady spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s.
konaného od 25. 08. 2022 do 28. 08. 2022 do 20 hod
(odhlasováno a schváleno 26. 08. 2022)
Členové rady spolku hlasovali per rollam o schválení výběru projektů předložených do
6. výzvy PRV na základě závěrů z jednání výběrové komise ze dne 24. 08. 2022 a Interních
postupů PRV pro 6. výzvu v kapitole 6.
Závěry z jednání výběrové komise ze dne 24. 08. 2022 jsou následující:
 Ve fichi č. 5 bylo podáno 9 projektů a celková výše vyhlášené alokace byla 2.225.000 Kč.
1 projekt získal 150 bodů, 3 projekty získaly 140 bodů, 3 projekty získaly 130 bodů,
1 projekt získal 120 bodů a 1 projekt získal bodů 110.
Podle podmínek 6. výzvy PRV bylo výběrovou komisí schváleno k podpoře 5 projektů (1
projekt se 150 body, 3 projekty se 140 body a 1 projekt se 130 body a nejnižší
požadovanou dotací). O podpoření hraničního projektu (projekt pana Hubálovského)
se 130 body a druhou nejnižší požadovanou dotací bude rozhodovat rada spolku.
3 projekty (1 projekt se 130 body a třetí nejnižší požadovanou dotací, 1 projekt se 120
body a 1 projekt se 110 body) z důvodu nedostatečné alokace v 6. výzvě doporučeny k
podpoře nebyly.
 Ve fichi č. 7 byl podán 1 projekt a celková výše vyhlášené alokace byla 452.000 Kč.
Projekt získal 55 bodů a byl doporučen k podpoře.
Rada spolku se na základě Interních postupů PRV pro 6. výzvu v kapitole 6 rozhodla využít:
1. Postup pro přesun alokace v rámci výzvy dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. d)
2. Postup pro podporu hraničního projektu fiche dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. e)
3. Postup pro podporu hraničního projektu výzvy dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. f)
Hraničním projektem fiche č. 5 dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. e) a zároveň hraničním
projektem 6. výzvy dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. f) je projekt pana Hubálovského
s bodovým ohodnocením 130 bodů a s požadovanou částkou dotace 499 000 Kč.
Výsledek výpočtu přesunu alokace v rámci výzvy a určení výše podpory hraničního projektu
fiche a hraničního projektu výzvy je popsán v excelovské tabulce, která je samostatnou
přílohou k výzvě o hlasování.
Podle celkové nerozdělené alokace ve finančním plánu SCLLD pro MAS OZJ může být tento
projekt podpořen pouze částkou 281 357 Kč.
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Jednáním rady spolku bylo schváleno, že vedoucí zaměstnanec SCLLD osloví pana
Hubálovského, zda souhlasí se snížením částky poskytnuté dotace na svůj projekt. Bude-li
žadatel se snížením souhlasit, MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o
dotaci před jeho předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF.
Nebude-li žadatel se snížením souhlasit (= dobrovolné odstoupení od realizace projektu)
nebude zbývající alokace v této výzvě využita. Vedoucí zaměstnanec SCLLD na základě
písemného vyjádření žadatele sestaví finální seznam vybraných a nevybraných žádostí. O
výsledku bude informovat členy rady spolku, který tuto informaci vezme na vědomí na svém
příštím jednání.
Další projekty ve fichi č. 5 v pořadí za hraničním projektem pana Hubálovského nemohou být
podpořeny z důvodu nedostatečné alokace, tj. 3 projekty (1 projekt se 130 body a třetí
nejnižší požadovanou dotací, 1 projekt se 120 body a 1 projekt se 110 body) podpořeny
nebudou.
Ve fichi č. 7 byl podán 1 projekt, který bude podpořen.
Výsledek hlasování:
V daném termínu hlasovali 4 členové rady spolku. Všichni hlasující členové rady doložili k
hlasování podepsaný etický kodex. Rada spolku byla v tomto složení usnášeníschopná.
Pan Sedlák a pan Havránek mají ve výzvě předložený projekt, tudíž jsou ve střetu zájmů a pro
výběr projektů nemohli hlasovat, nebyli tedy ani adresáty tohoto hlasování.
Pořadí výběru projektů v 6. výzvě PRV bylo schváleno s výsledkem: „1. Schvaluji výběr
projektů v 6. výzvě PRV a pověřuji vedoucího zaměstnance SCLLD, aby oslovil pana
Hubálovského, zda se snížením dotace na částku 281 357 Kč souhlasí.“
Příloha:
 Výsledné pořadí projektů k podpoře podle závěrů jednání výběrové komise k 6. výzvě
PRV ze dne 24. 8. 2022
 Přehled projektů v 6. výzvě PRV (Výsledek výpočtu přesunu alokace v rámci výzvy a
určení výše podpory hraničního projektu fiche a hraničního projektu výzvy)
 Doložení hlasování per rollam.

Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
podepsal
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