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Zápis z jednání Výběrové komise 
konané v pondělí dne 25. 6. 2018 ve Veselí nad Moravou 

 

Přítomni členové VK: Lenka Buráňová (podnikatel), František Křivák (podnikatel), Ing. Miroslav Kuřimský 

(podnikatel), Vít Hrabal (neziskový sektor), Marie Petrů, DiS. (neziskový sektor), Jarmila Hrušková (starostka), 

Ing. Martin Křižan (starosta) 

Jana Bujáková (MAS), Mgr. Petra Šilcová (MAS) 

 

Program jednání:  

1. Seznámení s obdrženými žádostmi v rámci výzvy IROP – Doprava I. a Rozvoj škol I. 

Vedoucí manažerka SCLLD seznámila přítomné členy výběrové komise se zaregistrovanými projekty v rámci 

obou výzev IROP – Doprava I. a Rozvoj škol I. Vzhledem k úpravě finančního plánu, který byl schválen, bude 

možné podpořit všechny projekty, které splní obě fáze hodnocení. 

 

Všechny zaregistrované projekty tj. 16 projektů procházelo hodnocením přijatelnosti a kontrolou formálních 

náležitostí. Tento proces byl velmi časově náročný vzhledem k počtu zaregistrovaných projektů, vzhledem 

k různorodosti dotačních opatření u výzev. U Dopravy I. byla 2 opatření a u Rozvoje škol I. byly 3 opatření.  

Časově náročná byla kontrola povinných příloh a soulad žádostí v systému ISKP 2014 + se studiemi.  Více 

náročná byla výzva na Dopravu I. – kde všichni žadatelé byli vyzýváni dvakrát a většina z nich žádala o 

prodloužení lhůty k doplnění o 5 dní.  

Hodnocení FN u projektů škol, bylo zase náročné na kontrolu rozpočtů, žadatelé rovněž byli vyzývání dvakrát a 

žádali o prodloužení k doplnění. Z tohoto důvodu se fáze hodnocení FN u obou výzev časově prodloužila. 

 

Výsledkem hodnocení je seznam projektů, které byly vyhodnoceny v 1. fázi hodnocení přijatelnosti a formálních 

náležitostí. 

Příloha č. 1 – seznam zaregistrovaných projektů po 1 fázi hodnocení IROP – Doprava I. 

Příloha č. 2 – seznam zaregistrovaných projektů po 1 fázi hodnocení IROP – Rozvoj škol I. 

 

2. Proškolení hodnotitelů výběrové komise MAS 

 

Tajným losem bylo přiděleno 15 projektů 7 hodnotitelům, kteří splňují podmínku nepodjatosti a jsou schopni 

přijat podmínky etického kodexu ke každému přidělenému projektu. Každý projekt hodnotí tři hodnotitelé. 

Dále byli členové VK proškolení v rámci věcného hodnocení výzvy Doprava I. – preferenční kritéria a v rámci 

věcného hodnocení výzvy Rozvoj škol I. – preferenční kritéria. 

 

3. Předání podkladů k hodnocení projektů 

 

Hodnotitelům byly předány podklady k hodnocení e-mailem v elektronické podobě. Každý hodnotitel vyplní 

svůj hodnotící list a etický kodex a předá jej v tištěné podobě dne 28.6.2018, kdy se koná jednání výběrové 

komise MAS. 

 

4. Závěr, diskuse 

Manažerka upozornila, že budou podklady k hodnocení zaslány odpoledne z důvodu dokončení fáze hodnocení u 

posledního projektu. 

 

Zapsala:  Jana Bujáková, vedoucí manažerka SCLLD 


