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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska z.s.

1) Předseda hodnotíci komise zaháiil jednáni hodnotici komise a vyzval členy k podpisu prezenční listiny.

Následně ověřil usnášeníschopnost dle jednaciho řádu HK a konstatoval, že HK je usnášeníschopná. Předseda
HK jmenoval zapisovatelem jednání lng. Filipa Šafaříka a ověřovatelem zápisu Zdeňka Šourka. Zároveň bylo
předsedou konstatováno, že podklady kjednání včetně pozvánky byly zaslány před jednáním HK vsouladu
s jednacím řádem.

2) Předseda HK předal slovo manažerovi IROP (lng. Filip Šafařík) a pověfil ho vedením jednání ve věci:
seznámení členů HK s podanými žádosti o podporu a qýsledky hodnocenl formálních náležitostí a přijatelnosti,
poučením členů HK o střetu zďlmů a podjatosti při věcném hodnocení projektů, zajištěním podpisů etických
kodexů a čestných prohlášení o nepodjatosti členy HK k podaným žádostem o podporu.

. Manažer IROP seznámil óleny HK s v,.izvou IROP, ve které je podána žádost a zároveň popsal stav
žádostí po hodnocení formálních náležitostí a pňjatelnosti.

7.yýzva MA§ Rozvoi Tanval dska-l ROP-lnfrastruktu ra pro yzdělávání lll
Finanční alokace výzvy MAS (CZV) 4.023,084,60 Kč
Příjem žádosti od 22,7.2O2,t, ukončení příjmu žádostí 31.8.2021
Žádosti podané do výzvy - celkem 1

Datum jednání: 1.'l0.2021,9.00 hod,

Místo jednání: Jiřetín pod Bukovou, Centrum Sylvatica

Úěastníci jednání: dle prezenční listiny (nedílná příloha tohoto zápisu)

Program jednání;

1, Uvodní slovo, zahájení jednání předsedou komise, podpis prezenční
listiny, ověření usnášenischopnosti hodnotící komise, jmenování
zapisovatele, ověřovatele.
Seznámení členů HK s podanými žádosti o podporu a uýsledky
hodnocení formálních náležitostí a pňjatelnosti, poučení členů HK o střetu
zé4mú a podjatosti pň věcném hodnocení projektů, podpis etických
kodexů a čestných prohlášení o nepodjatosti (Manažer IROP)
Seznámení členů HK s procesem a pravidly věcného hodnocení
podaných žádostí o podporu (Manažer IROP). Přidělení členů HK k
projektům (Předseda HK).
závěrečné slovo a informace k dalšímu iednáni Hk4.

Zadatel Město smržovka
Název proiektu Vvbudování odbornÝch učeben v podkroví budow čp, 828
Registrační číslo proiektu CZ.06"4.59/0.0/0,0/1 6 075/001 6759
celkové způsobilé vÝdaie proiektu 4.023.084,60 Kč
stav žádosti Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
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" Manažer IROP zajistil poučení členů HK o střetu zájmů a podjatosti v procesu věcného hodnocení.
Všichni členové HK obdželi k prostudování a podpisu ,,Etický kodex osoby podílející se na hodnocení
žádostí o podporu" a ,,Čestné prohlášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmŮ člena hodnotící
komise",

3) Manažer lROP seznámil členy HK s procesem a pravidly věcného hodnocení podaných žádostí o podporu dle
pravidel lROP, lnterních postupů MAS a Jednacího řádu HK.

. Seznámení členů HK s dokumentací žádostí o podporu ve vazbě na věcné hodnocení

Kontrolní listy věcného hodnocení - způsob a pravidla hodnocení, přidělování bodů, povinnosti odŮvodnění,
práce s relevantními dokumenty.

Tisková verze žádosti o podporu - seznámení sobsahem dle záložek MS20'l4+ a návazností na kontrolní listy
věcného hodnocení,

Studie proveditelnosti - seznámení se strukturou a vazbou na kontrolní listy věcného hodnocení.

Projektová dokumentace - seznámení se strukturcu a vazbou na kontrolní listy věcného hodnocení.

, Předseda HK po proškolení členů hodnotící komise navrhl k předložené žádosti o podporu dva členy
HK.

7.vÝzva MAS Rozvoi Tanval dska-l ROP-lnf rastruktura pro vzděláván í l l l

Město SmĚovka
Vybudování odborných učeben v podkroví budovy čp, 828

Člen HX 1: Stanislav Pelc
Člen HK 2: Endler Herbeň

Hodnoticí komise souhlasí s přidělenými hodnotiteli k projektům.

záznam o hlasování:

4) Předseda HK nástedně konstatoval, že na dalším jednání bude probíhat hodnocení projektŮ hodnotící komisí
s využítím vytvořených přehodnocení členů HK přidělených k projektům - kompletace finálních kontrolních listŮ
věcného hodnocení a vytvoření seznamu pořadí projektů dle dosažených bodŮ.

V Jiřetíně pod Bukovotl dne 1 . 10. 2021

předseda hodnotící komise
stanislav pelc

9/é7 ž^iéorái"r .ápÉi,
Filip Šafařík

Ověřovatel zápisu
zdeněk Šourek
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Prezenční listina z jednání hodnotící komise Rozvoj Tanvaldska z.s.

Školeníčlenů hodnotící komise pro věcné hodnocení podaných žádostío podporu

7 . výzva MAS Rozvoj Ta nva ldska-l RO P-l nfrastruktu ra pro vzdě lává n í l l l

L. L0.\OZ'J,,9.00 hod., Jiřetín pod Bukovou - Centrum Sylvatica

Pracovníci MAS Rozvoj Tanvaldska

Zástupci řídícího orgánu !ROP

Jméno a př'ljmení Název subjektu Sektor Záimová
skupina Podpis

pelc stanislav obec kořenov veřejný sektor
zkvalitnění
života v území

Lacina vladimír
soukromý sektor -

fyzické osoby
podnikající

rozvoj
cestovního
ruchu W-,-t---,

šourek zdeněk
soukromý sektor -
tyzické osoby
podnikající

podpora
podnikání

Feix Jan
soukromý sektor -
fyzické osoby
podnikající

ochrana krajiny

Endler Herbert Spolek Patron souKromý sektor -
právnické osoby

rozvq
cestovního
ruchu

jméno a příjmení Podpis

Kucin Josef %,_
Ponikelský Petr

Šafařík Filip 9/^K
šolcová Tereza
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