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

ze dne: 27. 2. 2014, Polná 
VK-2-2014 

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

Bohuslav Vacek, Martin Křižan, Roman Koudela 
 
Omluveni: Marie Málková, Martin Hanák 
 
Další přítomní: Marta Vencovská, Petr Denk, Petra Laštovičková 
 
Program: 
1) Výběr projektů podle výběrových kritérií a pravidel hodnocení. 
2) Schválení žádostí o příspěvek na akci k finanční podpoře 
 
Průběh: 
Zasedání Výběrové komise začalo v 16:30 hodin.  
Hlavním bodem jednání bylo vyhodnocení žádostí o příspěvek na akce v  1. tréninkové výzvyě 
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. 
V rámci výzvy bylo doručeno 9 žádostí o příspěvek v celkové požadované výši příspěvku 
43.050,- Kč. Tyto žádosti prošly administrativní kontrolou a všechny splnily kritéria přijatelnosti 
stanovené výzvou. Podklady pro jednání, včetně všech žádostí o příspěvek, byly řádně 
přeposlány členům výběrové komise k seznámení. 
Členové výběrové komise před bodováním podepsali čestné prohlášení o nepoddajnosti a 
nestrannosti. Dva členové komise před zahájením bodování oznámili střet zájmu, a to Pavel 
Novotný oznámil střet zájmu u žádosti o příspěvek Obce Michalovice s názvem „Den matek 
v Michalovicích“ a pan Bohuslav Vacek oznámil střet zájmu u žádosti o příspěvek Obce 
Záborná u projektu „Vítání občánků a oslava dne matek“. Oba hodnotitelé v souladu 
s jednacím řádem výběrové komise, nehodnotili jmenované projekty. 
M. Vencovská seznámila členy výběrové komise s postupem hodnocení žádostí, dle jednacího 
řádu výběrové komise, které se dotýkají výběru projektů a jejich bodování. 
Poté následovalo bodování projektů podle hodnotících kritérií definovaných ve výzvě.  
V rámci bodování projektů, každý hodnotitel vyhotovil záznam o přidělených bodech za 
jednotlivá kritéria u jednotlivých projektů do hodnotícího listu. Následně bylo sestaveno 
bodové hodnocení každé žádosti a stanoveny průměrné hodnoty, které byly zaneseny do 
výsledné tabulky „Seznam podpořených žádostí o příspěvek na akci“, který je přílohou tohoto 
zápisu (VK-2-2014,př1) 
8 projektů bude podpořeno v požadované výši, 1 projekt bude podpořen se souhlasem 
příjemce ve výši 1.450,- Kč, tj do výše vyčerpání alokovaných prostředků. 
Zasedání výběrové komise bylo ukončeno v 18:00 hodin.  
 
Usnesení: 
Výběrová komise rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku příjemcům příspěvku uvedených 
v materiálu VK-02-2014,př.1, na realizaci akcí uvedených v tomto materiálu, v souladu s 
1. tréninkovou výzvu 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. 
 
Hlasování – pro – 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení bylo přijato. 
___________________________________________________________________________ 
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Zapsala dne: 27. 2. 2014, Marta Vencovská 
 
 
Ověřil Pavel Novotný, předseda výběrové komise v.r. 


