
 

 

 

Záznam 
z 2. zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny Sdružení SPLAV k hodnocení žádostí o dotaci 
předložených v rámci 2. kola výzev Programového rámce IROP: 
 

 
             Zasedání se konalo ve čtvrtek dne 29. 11. 2018 od 9,00 do hodin v kanceláři MAS, Javornícká 1560, Rychnov n/K.  
              Přítomní:  Administrativní tým MAS – Kateřina Holmová (vedoucí zaměstnanec SCLLD), Martina Osecká 

(Projektový manažer PR IROP) 
                                Členové Výběrové komise –– Vítězslav Kapčuk, Martina Kosová, Karel Pácha, Josef Novotný, Miroslav 

Petr, Jiří Petrlák, Olga Tvrdoňová  
                                  

 
1. Jednání se zúčastnili všichni členové Výběrové komise, komise byla usnášeníschopná 
2. Přítomní byli opět poučeni o nutnosti nepodjatosti při hodnocení žádostí. Vedoucí manažerka SCLLD shrnula 

dosavadní průběh 2. kola výzev:  
 126/06_16_072/CLLD_15_01_036 MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice II. 
 056/06_16_074/CLLD_15_01_036 MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální podnikání-investice I. 

3. Dále vedoucí manažerka seznámila členy komise s programem 2. zasedání Výběrové komise k věcnému 
hodnocení žádostí PR IROP – projekty budou hodnoceny po jednotlivých výzvách,   

4. Následně proběhlo věcné hodnocení podaných žádostí podle výzev v pořadí:  
 
 126/06_16_072/CLLD_15_01_036 MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální služby a komunity-investice II. 

Hodnotitelé: Kapčuk, Kosová, Pácha, Novotný, Petr, Petrlák, Tvrdoňová 
 056/06_16_074/CLLD_15_01_036 MAS Sdružení SPLAV-IROP-Sociální podnikání-investice I. 

Hodnotitelé: Kapčuk, Kosová, Pácha, Novotný, Petr, Petrlák, Tvrdoňová 
 

Každý hodnotitel hodnotil každý projekt v každé výzvě a zapsal bodové hodnocení včetně případného komentáře 
v každém hodnotícím kritériu do hodnotící tabulky projektu. Body přidělené projektu sečetl, zapsal výsledek do 
tabulky a předal je předsedovi Výběrové komise.  

5. Předseda Výběrové komise přečetl výsledné bodové hodnocení jednotlivých projektů postupně vždy v každé výzvě 
zvlášť  

6. Dohodnuté a komisí schválené výsledné bodové hodnocení žádostí v jednotlivých výzvách bylo včetně komentářů 
k hodnocení zapsáno do souhrnné tabulky a podepsáno členy komise. 

7. Po ukončení hodnocení všech projektů ve všech výzvách zpracovala projektová manažerka IROP zápis z jednání, 
zápis byl přečten a podepsán všemi členy komise. Po té bylo zasedání Výběrové komise MAS ukončeno. 

8. Podklady z hodnocení budou předány Programovému výboru MAS k výběru žádostí k podpoře v souladu 
s Interními postupy MAS. 
 

 
V Rychnově nad Kněžnou dne 29. 11. 2018 
 
 
Zaznamenala: Kateřina Holmová, vedoucí zaměstnanec SCLLD (e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, tel: 732 578 889)         
 
Podpisy členů VK:                             
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