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Zápis ze zasedání výb ěrové komise MAS Českomoravské pomezí o.p.s.  

ze dne: 13. 2. 2014, Polná 
VK-1-2014 

 
Přítomní: Marie Kučerová, Pavel Novotný, Pavlína Vencová, Adam Dočekal,  

    Bohuslav Vacek, Martin Křižan, Roman Koudela, Marie Málková 
 
Omluveni: Martin Hanák 
 
Další přítomní: Marta Vencovská, Petr Denk 
 
 
Program: 
1. Seznámení s činností MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 
2. Jednací řád výběrové komise 
3. Volba předsedy 
4. Tréninková výzva, výběrová kritéria, pravidla hodnocení 
 
Průběh: 
Zasedání výběrové komise začalo v 17:00 hodin.  
V úvodu jednání proběhlo vzájemné představení členů výběrové komise a zástupců MAS.  
M. Vencovská seznámila přítomné s činností MAS ČMP, a to zejména projektem „Osvojování 
dovedností v MAS Českomoravské pomezí o.p.s.“a s postupem tvorby Integrované strategie 
rozvoje regionu. 
Dalším bodem programu bylo projednání jednacího řádu výběrové komise, které bylo 
schváleno správní radou MAS dne 10. 12. 2013. Dle pověření ředitel MAS je na pozici 
tajemníka výběrové komise jmenována M. Vencovská. 
Předsedou výběrové komise, byl po vzájemné diskuzi a v souladu s jednacím řádem, zvolen 
Ing. Pavel Novotný. 
Závěrečným bodem jednání byla příprava na vyhodnocení žádostí o příspěvek na akce v  
1. tréninkové výzvě v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání 
dovedností, animace a provádění na podporu akcí zaměřených pro oblast: „Rodina a 
společnost, MAS Českomoravské pomezí o.p.s. M. Vencovská seznámila přítomné s 
procesem vyhodnocování žádostí. Cvičně bylo simulováno hodnocení jednoho projektu, tak 
aby se členové komise mohli postupně vyjádřit k jednotlivým kritériím bodování. Vzhledem 
k tomu, že ukončení příjmu žádostí bude až 14. 2. 2014, tak dosud není znám počet přijatých 
žádostí. Podklady pro jednání výběrové komise, které bude probíhat 27. 2. 2014, budou 
zaslány elektronicky nejpozději do 20. 2.2014.  
Zasedání výběrové komise bylo ukončeno v 18:45 hodin.  
 
 
Usnesení: 
Výběrová komise volí za předsedu Ing. Pavla Novotného. 
 
Hlasování – pro – 8, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení bylo přijato. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Zapsala dne: 13. 2. 2014, Marta Vencovská 
 
Ověřil Ing. Pavel Novotný, předseda výběrové komise v.r. 


