Zápis z jednání Výběrové komise MAS Znojemské vinařství
konané dne 31. 1. 2022 v zasedací místnosti č. 205, Dvořákova 21, Znojmo
Zahájení
Předsedající přivítal všechny členy Výběrové komise a hosty v 10:00 hodin a pronesl úvodní řeč.
Přítomni členové + hosté: dle prezenční listiny
Předsedající určil za ověřovatele zápisu pana Ing. Radka Janečka a Ondřeje Kubice. Jako zapisovatele určil Ing. Vojtěcha Pařízka.
Technický bod – Schválení programu k jednání
Návrh usnesení č.1/31.1.2022:
Výběrová komise schvaluje program jednání v předloženém znění:
1. Řádné proškolení ohledně výběru projektů, seznámení s Etickým kodexem, odpovědností a postupem hodnocení
2. Hodnocení projektu 10. Výzvy MAS Znojemské vinařství – IROP-Rozvíjet vzdělávání
3. Dotazy a diskuze
Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 6 proti:0, zdržel se: 0
1. Řádné proškolení ohledně výběru projektů, seznámení se Etickým kodexem, odpovědností a postupem hodnocení
Předsedající Výběrové komise pověřil manažera MAS proškolením členů VK a postoupení k hodnocení projektů. Procházková Jana seznámila přítomné
s Interními postupy IROP, s kontrolními listy k věcnému hodnocení IROP a informacemi potřebnými pro věcné hodnocení projektů IROP, dále s
předloženým projektem a s pravidly bodování. Členové Výběrové komise byli upozorněni na podepsané etické kodexy dle vztahů k jednotlivým
předloženým Žádostem o dotaci.
.

Návrh usnesení č.2/31.1.2022:
Výběrová komise bere na vědomí podmínky a pravidla hodnocení projektů IROP, etický kodex a veškeré dokumenty s tímto spojené.

Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 6 , proti:0, zdržel se: 0

2. Hodnocení projektu 10. Výzvy MAS Znojemské vinařství-IROP-Rozvíjet vzdělávání
1) Celkově se přihlásilo do Výzvy č. 10 MAS Znojemské vinařství – IROP – Bezpečnost dopravy – 1 žádost. Celková alokace na výzvu 509 068,980
Kč.
Projekty hodnotili všichni přítomní hodnotitelé. Listy věcného hodnocení budou uloženy v šanonu v kanceláři MAS. Všechny hodnocené Žádosti
o dotaci dosáhly stanoveného minimálního počtu bodů. Manažer MAS dále sestavil na základě výsledného sečtení bodů tabulku dle pořadí
bodů projektů od nejvyššího hodnocení. V případě rovnosti bodů postupoval dle IP IROP, o pořadí projektů tedy rozhodoval čas podání Žádosti
o podporu v MS2014+. Výběrová komise sestavila seznam vybraných a nevybraných projektů dle bodové hodnoty. Tento seznam byl sečten
za přítomnosti všech členů a odsouhlasen.
.
Návrh usnesení č.3/31.1.2022:
Výběrová komise schvaluje seznam vybraných projektu IROP dle bodového ohodnocení, které bylo pro správnost údajů ještě dodatečně ověřeno
přepočtem. Výběrová komise doporučuje vybranou Žádost o dotaci k financování.
Členové Výběrové komise vyhodnotili Žádosti o dotaci z IROP ve vztahu k alokaci pro danou výzvu. Byla vyhlášena výzva z IROP, kde byla celková
výše alokace 509 068,980 Kč z toho na jeden projekt byla stanovena maximální výše CZV na projekt 509 068,980,- Kč. Projekt měl celkové způsobilé
výdaje 509 000,- Kč. Finální verze vybraných projektů, které splnily věcné hodnocení je součástí přílohy P1 zápisu.

Seznam vybraných projektů 10. Výzvy –IROP-Rozvíjet vzdělávání
Pořadí

1.

Název projektu

Číslo projektu

Místo
realizace

Počet bodů

CZV

Nové vybavení školní dílny, jazykové učebny a
učebny fyziky a chemie

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017207

Višňové

90

509 000,-

Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 6 , proti:0, zdržel se: 0
3. Dotazy a diskuze
Nebyly vzneseny žádné dotazy a diskuze.
Ve Znojmě, dne 31. 1. 2022
Zapsal: Vojtěch Pařízek

Ověřil/a: Ing. Radek Janeček
Ověřil/a: Ondřej Kubic

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
z jednání Výběrové komise MAS Znojemské vinařství, z. s., konané dne 31. 1. 2022 ve Znojmě, Dvořákova 21, zasedací místnost č. 205

Usnesení č.1/31.1.22:
Výběrová komise schvaluje program jednání v předloženém znění:
1. Řádné proškolení ohledně výběru projektů, seznámení s Etickým kodexem, odpovědností a postupem hodnocení
2. Hodnocení projektu 10. Výzvy MAS Znojemské vinařství –IROP-Rozvíjet vzdělávání
3. Dotazy a diskuze
Usnesení č.2/31.1.22:
Výběrová komise bere na vědomí podmínky a pravidla hodnocení projektů IROP, etický kodex a veškeré dokumenty s tímto spojené.
Usnesení č.3/31.1.2022:
Výběrová komise souhlasí s výsledky jednání Výběrové komise a bere na vědomí další postup MAS při hodnocení projektů
Zapsal dne 31. 1. 2022: Vojtěch Pařízek

Ověřil/a: Ing. Radek Janeček
Ověřil/a: Ondřej Kubic

