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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podhůří Železných hor 

15.9.2020 

 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zapisovatel: Mgr. Jaromíra Valehrachová Ph. D. 

 

Program jednání: 

1. Úvod – volba zapisovatele a ověřovatele  

2. Schválení jednacího řádu VK 

3. Proškolení členů Výběrové komise k hodnocení projektů  

4. Hodnocení projektů podaných do Výzvy č. 8 OP Zaměstnanost – Zvyšování kapacit předškolního 

zařízení II. 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

1) Pan Jiří Kirchner přivítal přítomné členy výběrové komise a v 16:00 h. zahájil jednání a 

konstatoval, že výběrová komise je usnášeníschopná, protože se sešla nadpoloviční většina členů. 

Jako zapisovatele navrhl předseda paní Jaromíru Valehrachovou a jako ověřovatele zápisu paní Ing. 

Alici Fiedlerovou. 

 

Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje program jednání. Zapisovatelku Jaromíru 

Valehrachovou a ověřovatele zápisu Alici Fiedlerovou. 

 

Hlasování: Pro – 5  Proti - 0  Zdržel se - 0 

 

 

2) Přítomní členové přistoupili ke schválení svého jednacího řádu.  

 

Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje jednací řád Výběrové komise MAS. 

 

Hlasování: Pro – 5  Proti - 0  Zdržel se - 0 

 

 

Jednání opustil pan Jiří Kirchner z důvodu střetu zájmů. Jednání si převzala paní Alice Fiedlerová. 
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3) Paní ředitelka přítomné členy proškolila v procesu hodnocení projektů. Podrobně pročetla Pravidla 

hodnocení projektů z programu OP Zaměstnanost. Do výzvy č. 8 z OP Zaměstnanost – Zvyšování 

kapacit v předškolních zařízení II. MAS přijala do výzvy jeden projekt s názvem Dětská skupina 

na Mlýně II od žadatele Zážitkové a vzdělávací centrum Horní Mlýn, Chotěboř, z. s. Tento projekt 

prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a předkládáme ho k věcnému hodnocení.  

  Přítomní členové podepsali etické kodexy k hodnocení žádosti. 

Výběrová komise přistoupila k věcnému hodnocení projektu. Členové výběrové komise zapisovali 

hodnocení do formuláře. Bylo konstatováno, že projekt splnil kritéria věcného hodnocení a 

výběrová komise jej proto doporučuje ke schválení. 

   

Usnesení č. 4: Výběrová komise doporučuje programovému výboru projekt uvedený níže v tabulce 

ke schválení  

Název projektu Žadatel Počet bodů 

Dětská skupina na Mlýně II 

Zážitkové a vzdělávací 

centrum Horní Mlýn, 

Chotěboř. z. s. 97,5 

 

Hlasování: Pro – 4  Proti –0  Zdržel se - 0 

 

5) Diskuse: Do diskuse neměl nikdo příspěvek 

 

 

6) Závěr: 

Paní místopředsedkyně poděkovala přítomným členům výběrové komise a v 17:00 hodin ukončila 

jednání. 

 

 

 

Zapsala:      …………………………………………………… 

 

Ověřil:      …………………………………………………… 

 

Místopředseda výběrové komise:   …………………………………………………… 


