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Zápis z jednání Hodnotící komise MAS Luhačovské Zálesí 

 

Datum a čas zahájení:  13. února 2020, 13:30 hod. 

Místo:    Sekretariát Luhačovské Zálesí, o.p.s., Masarykova 137, Luhačovice 

Přítomni:   viz prezenční listina (příloha č. 1 zápisu) 

Vedení zasedání Hodnotící komise:      Bc. Lucie Turčyn Kalinová 

Zapisovatel:        Ing. Olga Šenkeříková 

Signatář:        Ing. Tomáš Kovařík 

Ověřovatelé zápisu:   Bc. Lucie Turčyn Kalinová, Jiří Mikel, Mgr. Božena Filáková 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení projektu ze Seznamu projektů určených pro fázi věcného hodnocení v rámci 2. Výzvy 

MAS Luhačovské Zálesí – OPŽP výsadby dřevin (dále jen „Výzva č. 2 OPŽP“) - Vyplnění společného 

kontrolního listu finálního věcného bodového hodnocení každého projektu 

3. Hodnocení projektu ze Seznamu projektů určených pro fázi věcného hodnocení v rámci Výzvy 

č. 7 „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Terminály a parkovací systémy“ (dále jen „Výzva č. 7 IROP“) 

- Vyplnění společného kontrolního listu finálního věcného bodového hodnocení každého 

projektu 

4. Závěr 

 

Průběh jednání:  

1. Bc. Lucie Turčyn Kalinová zahájila jednání ve 13:30. Na úvod přivítala všechny přítomné 

a konstatovala: 

a. jsou splněny všechny podmínky hlasovacích práv hodnotící komise (minimálně 3 hodnotitelé; 

počet členů z veřejného sektoru nebude zastoupen z více jak 49 %; žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv); 

b. jednání probíhá na základě pozvánky členům hodnotící komise, která byla odeslána 

27. 01. 2020. Přílohou pozvánky byl „Seznam projektů určených pro fázi věcného hodnocení 

v rámci Výzvy č. 2 OPŽP a Výzvy č. 7 IROP, jakož i jednotlivé kontrolní listy hodnotitelů; 
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c. výběr hodnotitelů, jakož i samotný proces hodnocení se řídí platnými Interními postupy MAS 

pro příslušný programový rámec strategie; 

d. jsou ověřeny nezbytné další podmínky pro zasedání hodnotící komise: 

i. hodnotitelům byly předány projektové žádosti v elektronické podobě (předávací 

protokol); 

ii. hodnotitelé byli proškoleni ohledně aspektů věcného hodnocení a charakteru výzvy 

(podepsané potvrzení o proškolení); 

iii. hodnotitelé mají podepsán etický kodex a prohlášení o neexistenci střetu zájmů. 

 

Následně Bc. Lucie Turčyn Kalinová představila program jednání, který byl přítomnými schválen. 

Zapisovatelem jednání zvolena Ing. Olga Šenkeříková 

Ověřovatelé jsou všichni členové Hodnotící komise MAS Luhačovské Zálesí 

Signatářem je Ing. Tomáš Kovařík 

Zapisovatel komise zaznamenává výsledek hodnocení vyplněním hodnotícího formuláře 

v monitorovacím systému CSSF14+. Signatář kontroluje a podepisuje vyplněný hodnotící formulář 

zapisovatelem. Pro tyto činnosti musely být dané osoby proškoleny. 

 

Usnesení HK č. 1/2020: Hodnotící komise schvaluje program dnešního jednání 

(Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0) = Schváleno 

Usnesení HK č. 2/2020: Hodnotící komise schvaluje zapisovatele Ing. Olgu Šenkeříkovou, ověřovatele 

Bc. Lucii Turčyn Kalinovou, Jiřího Mikela a Mgr. Boženu Filákovou. Ing. Tomáš Kovařík je signatářem. 

(Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0) = Schváleno 

 

2. Poté členové hodnotící komise přistoupili k provedení věcného hodnocení u 1 žádosti 

předložené do Výzvy č. 2 OPŽP podle schválených kritérií pro věcné hodnocení, na základě svých 

vyplněných individuálních kontrolních listů. 

 

3. Dále členové hodnotící komise pokračovali v provedení věcného hodnocení u 1 žádosti 

předložené do Výzvy č. 7 IROP podle schválených kritérií pro věcné hodnocení, na základě svých 

vyplněných individuálních kontrolních listů. 
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K bodu 2 a 3: 

Hodnotitelé ve shodě, na základě konsensu a výsledků svých dílčích individuálních hodnocení 

vždy za každý projekt vyplnili bodového hodnocení do tzv. společného kontrolního listu 

finálního věcného bodového hodnocení projektu včetně jasně charakterizovaného komentáře 

k přiděleným bodům. Výstupem hodnotící komise je jeden společný kontrolní list za každý 

hodnocený projekt zahrnující na konci výsledek věcného hodnocení. Pro jednání Výběrové 

komise MAS byl vytvořen Seznam projektů s dosaženými body za Výzvu č. 2 OPŽP a Výzvu 

č. 7 IROP, který je přílohou zápisu. 

 

Usnesení HK č. 3/2020: Hodnotící komise schvaluje výsledky jednotlivých projektových žádostí 

uvedených v tzv. společném kontrolním listu (celkem 1 výsledek za Výzvy č. 2 OPŽP a 1 výsledek za 

Výzvu č. 7 IROP), a tak i výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu ve Výzvě 

č. 2 OPŽP a Výzvě č. 7 IROP jako celku (viz Seznam projektů s dosaženými body). 

(Pro: 3; Proti: 0; Zdržel se: 0) = Schváleno 

 

4. Na závěr Bc. Lucie Turčyn Kalinová poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání 

v 14:00 hod. 

 

V Luhačovicích dne 13. února 2020 

Zapsal:  Ing. Olga Šenkeříková 
 
Ověřil:   Bc. Lucie Turčyn Kalinová, Jiří Mikel, Mgr. Božena Filáková 

 

 

Přílohy: 
- Prezenční listina 
- Společné kontrolní listy z věcného hodnocení za 1 projekt Výzvy č. 2 OPŽP a 1 projekt Výzvy č. 7 IROP 
(celkem 2 kontrolní listy) 
- Seznam projektů s dosaženými body určený pro Výběrovou komisi MAS: Výzva č. 2 OPŽP a Výzva 
č. 7 IROP 


