Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí

ZÁPIS
z jednání Výběrové komise
Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Místo konání: kancelář MASVHV, Hovězí
Na úterý 14.5.2013, v 10 hodin, bylo svoláno zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Valašsko –
Horní Vsacko, dále jen MASVHV.
Účast:
Vedení zasedání Výběrové komise:
Zapisovatelka:

viz. prezenční listina
Ing. Josef Zvěřina, předseda VK,
Mgr. Petra Zádilská, manažer SPL

1. Přivítání předsedou Výběrové komise
Předseda Výběrové komise (dále jen VK) přivítal přítomné a poděkoval jim za jejich čas, který stráví na
zasedání. Dále shrnul výsledky 8. výzvy MASVHV. Celkem bylo podáno 24 projektů (viz. příloha tohoto
zápisu). Členům byl představen přehled přijatých projektů včetně výše požadované dotace. Požadovaná
výše dotace je téměř 7 mil.Kč. Přičemž předpokládaná alokace je dle výzvy 5 260 000,- Kč.
2. Losování hodnotitelů jednotlivých projektů
Každý z projektů budou hodnotit vždy tři hodnotitelé. Při losování se dbá na to, aby nedošlo ke střetu
zájmu. Jeden z hodnotitelů již teď omluvil svou nepřítomnost na setkání VK v rámci této výzvy a to
z důvodu čerpání zahraniční dovolené. Proto bude VK pouze 8-členná. Neúplné složení výběrové komise
při hodnocení projektu není v rozporu se stanovami sdružení, z tohoto důvodu tak připadne na jednoho
hodnotitele min. 8 projektů. Přehled hodnotitelů k projektům je přílohou tohoto zápisu. Přítomní členové VK
souhlasili.
3. Harmonogram veřejných obhajob
Předseda VK Ing. Zvěřina vyzval přítomné, aby se v případě potřeby obraceli se svými dotazy na
manažerku SPL. Projekty obdrží hodnotitelé elektronickou poštou nejpozději do 15.5.2012. Je potřeba se u
projektů zaměřit na jejich popis a bodování v kapitole preferenční kritéria. Hodnotitelé budou mít týden na
nastudování a bodování projektů. Veřejná obhajoba je plánována na 22.5.2012. Předseda VK požádal o
možnost setkání členů VK cca 30 min před zahájením veřejné obhajoby kvůli upřesnění případných dotazů.
Do 7 dnů bude výběrová komise seznámena s výsledky hodnocení, které budou předloženy ke schválení
členům programového výboru. Valná hromada odsouhlasí konečné pořadí a výběr projektů, a tyto budou
dále předány na SZIF v Olomouci.
4. Odměna související s hodnocením projektů
Na činnost spojenou s hodnocením projektů bude s hodnotiteli uzavřena Dohoda o provedení práce na
květen 2013. Výše odměny bude 125 Kč/hod.
5. Závěr
Závěrem bylo zrekapitulováno losování, byly rozdány hodnotící archy k jednotlivým projektům. Předběžně
se dohodnul termín veřejné obhajoby na středu 22.5.2012 v dopoledních hodinách. Současně manažerka,
Mgr. Petra Zádilská, upozornila na změnu termín registrace schválených projektů na SZIF v Olomouci.
Registrace má proběhnout od 19.6. – 2.7.2013. Předseda VK ukončil s přáním pěkného dne zasedání.

Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí
V Hovězí dne 14.5.2013

Zapsala: Mgr. Petra Zádilská
Manažer SPL

Ověřil: Ing. Josef Zvěřina
Místopředseda MAS

