Výzva k hlasování PER-ROLLAM
Vážení členové Rady MAS,
zdvořile Vás žádám o hlasování ve věci finálního schválení projektu předloženého k hodnocení v rámci Operačního programu Zaměstnanost
(OPZ), a to formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem rady MAS.
Výběrová komise, která se konala dne 30. 7. 2019 v Týnci nad Labem, ohodnotila níže uvedený projekt a postupuje jej radě MAS k finálnímu
hodnocení. Projekt předložený v rámci výzvy č. 881/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná
opatření II“ úspěšně prošel kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením Výběrové komise. Na Vás, členech
Rady MAS, je, v případě souhlasu se závěry Výběrové komise, schválit bodové hodnocení předloženého projektu a jeho finanční alokaci.
A dále schválit jeho postoupení řídícímu orgánu OPZ k závěrečnému posouzení způsobilosti.
Dokumenty vztahující se k žádosti o dotaci zasílám v příloze (žádost o dotaci a přílohu). Dále zasílám závěry Výběrové komise (Zápis, Hodnotící
tabulka, Hodnotící posudek) a etický kodex. Veškeré informace k výzvě OPZ můžete najít na stránkách MAS:
https://www.maszalabi.eu/vyzvy/opz/vyhlaseni-vyzvy-vyzva-mas-zalabi-opz-prorodinna-opatreni-ii-88103_16_047clld_16_02_103/ Odkaz na
jednací řád rady a interní postupy: https://www.maszalabi.eu/dokumenty/
Největší pozornost věnujte hodnotící tabulce věcného hodnocení a Zápisu z jednání Výběrové komise.
Hlasování:
Hlasuje se smazáním slova SOUHLASÍM/SOUHLASÍM S VÝHRADOU/NESOUHLASÍM/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ. Pokud člen
hlasování neodpoví do daného termínu, je hlas považován jako zdržení se hlasování, odpovědi přijaté po termínu ukončení hlasování se již
nezapočítávají. Hlasování je považováno za usnášení schopné, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členů rady MAS. Člen rady MAS, který je
ve střetu zájmu, nebude do hlasování zapojen, aby byly projekty ve všech svých fázích hodnoceny nepodjatě a nestranně. V případě stanoviska
SOUHLASÍM S VÝHRADOU/NESOUHLASÍM prosíme o písemné zdůvodnění.
Hlasovat můžete v termínu od 20. 8. do 23. 8. 2019. O výsledku hlasování bude vytvořen zápis, který Vám bude zaslán k připomínkování.
Hlasování č. 1 – schválení projektu předloženého v rámci výzvy č. 881/03_16_047/CLLD_16_02_103
z.s., – OPZ – Prorodinná opatření II“
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Závěr kanceláře MAS a výběrové komise k projektu výzvy č. 881/03_16_047/CLLD_16_02_103: Žádost úspěšně prošla kontrolou
formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti. Projekt hodnotili dva hodnotitelé, v souladu s pravidly programu. Jako podklad pro věcné
hodnocení byl zpracován odborný posudek, který byl výběrové komisi předložen i se svými závěry a návrhem bodového hodnocení. Výběrová
komise schválila projekt se závěrem, že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou, která je uvedena v Hodnotící tabulce
VK, a schválila výši přidělených bodů.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ Č. 1 (Zkopírujte do mailu následující odstavec a vyberte Vaše stanovisko):
1. Vyberte: "SOUHLASÍM/ SOUHLASÍM S VÝHRADOU/ NESOUHLASÍM/ ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ" s věcným hodnocením, s
finanční alokací projektu a s výší bodového hodnocení projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015013, Letní příměstský tábor, tedy se
závěry výběrové komise, s postoupením tohoto projektu řídícímu orgánu operačního programu.
Z hlasování bude pořízen zápis, který Vám následně zašlu k odsouhlasení. Na tento dokument bude nutné zajistit Vaše podpisy, což budeme řešit
průběžně, dle Vašich časových možností.
Přeji Vám hezký den.
Lucie Dostálová
603 369 516

Hlasování jednotlivých členů Rady MAS

