
 

Stránka 1 z 3 

 

 

Zápis z jednání Programového výboru Ekoregion Úhlava, z.s. 

 

dne 17. února 2022, 14:00, Nýrsko, kancelář MAS 

 

 

Přítomni dle prezenční listiny – usnášeníschopnost: 

 

Zástupci veřejného sektoru: 2 / 33,33 % 

Zástupci soukromého sektoru: 4 / 66,67 % 

 

Zástupci zájmových skupin:  

Cestovní ruch: 2 / 33,33 % 

Podnikání: 1 / 16,67 %  

Sociální oblast a školství: 0 / 0 % 

Rozvoj obcí: 2 / 33,33 % 

Krajina a příroda: 1 / 16,67 % 

 

Programový výbor je usnášeníschopný. 

 

 

 

Program jednání 

 

 

1) Proškolení členů Programového výboru – pravidla a postupy pro hodnocení 

projektů v programovém rámci IROP 

2) Představení projektu ve výzvě 

3) Výběr projektů 

 

 

Ad 1) 

 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD seznámil členy Programového výboru s platnými 

pravidly pro hodnocení a výběr projektů a s procesem hodnocení (interní postupy IROP) 

pro výzvu reg. číslo 672/06_16_038/CLLD_16_01_033. Rovněž byli seznámeni s pravidly 

pro případný střet zájmů pro výzvu reg. číslo 672/06_16_038/CLLD_16_01_033. Originály 

dokumentů „Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z 

IROP předložených na základě výzvy místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, z.s.“ za 

každého přítomného člena Programového výboru jsou přílohou tohoto zápisu. 

Zapisovatelem pro vkládání údajů a dokumentace do MS2014+ je navržena Šárka 

Fremrová, schvalovatelem zápisu (signatářem) v MS2014+ Tomáš Havránek. 

 

Hlasování: Pro/proti/zdržel se: 6/0/0 

 

 

Ad 2) 

Před provedením věcného hodnocení byla členům Programového výboru představena 

stručná charakteristika předložených projektů. 
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Ad 3) 

Výzva č. 8 

Název výzvy: 8. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2 

Číslo výzvy v MS2014+: 672/06_16_038/CLLD_16_01_033 

 

Seznam projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení: 

 

Název projektu: Rekonstrukce chodníku podél silnice III. tř.18510 v obci Bezděkov 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017150 

 

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici B. Němcové a do místní části Stará 

Lhota 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017173 

 

 

Před provedením výběru projektů bylo provedeno šetření o střetu zájmů. Všichni přítomní 

členové Programového výboru prohlašují, že nejsou ve vztahu k hodnoceným projektům 

ve střetu zájmů.  

 

Programový výbor konstatoval, že předložené projekty na základě jednání Výběrové 

komise splnily podmínky věcného hodnocení a zároveň výše celkových způsobilých výdajů 

projektů v součtu nepřekračuje alokaci výzvy. 

 

Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017150 k podpoře. 

 

Hlasování: Pro/proti/zdržel se: 6/0/0 

 

Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017173 k podpoře. 

 

Hlasování: Pro/proti/zdržel se: 6/0/0 

 

Seznam vybraných a nevybraných projektů: 

 

Vybrané projekty: 

Název projektu: Rekonstrukce chodníku podél silnice III. tř.18510 v obci Bezděkov 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017150 

Žadatel: Obec Bezděkov 

Počet bodů přidělených ve věcném hodnocení: 50 

 

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici B. Němcové a do místní části Stará 

Lhota 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017173 

Žadatel: Město Nýrsko 

Počet bodů přidělených ve věcném hodnocení: 40 

 

Nevybrané projekty: 

Ve výzvě nejsou nevybrané projekty. 

 

Programový výbor schvaluje seznam vybraných a nevybraných projektů. 

 

Hlasování: Pro/proti/zdržel se: 5/0/0 
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Závěrečné usnesení: 

 

1) Program Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017150 k podpoře. 

2) Programový výbor schvaluje výběr projektu s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017173 k podpoře. 

3) Programový výbor schvaluje seznam vybraných a nevybraných projektů pro výzvu 

č. 672/06_16_038/CLLD_16_01_033. 

 
Hlasování: Pro/proti/zdržel se: 6/0/0 

 

 

 

 
Přílohy: 

1) Etické kodexy členů Programového výboru, zapisovatele a signatáře  

2) Seznam vybraných a nevybraných projektů k hodnocené výzvě 

3) Prezenční listina 

 

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Havránek 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Josef Rousek 
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