
 

   Oslavka, o.p.s. 

sídlo: Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

kancelář: Třebíčská 376, 675 71,  Náměšť nad Oslavou 

 

P O Z V Á N K A  
 

 

na zasedání VÝBĚROVÉ KOMISE 

OSLAVKA,o.p.s.  

Konané dne 8.-14.12.2020 – per rollam 

 

 

Vážení členové Výběrové komise MAS, 

 

Doba je stále taková nejistá a opět máme před sebou jednání Výběrové komise pro výzvu č. 7. IROP, proto i 

teď volíme jednání Výběrové komise k projektům IROP tzv. „per rollam“ neboli po mailu.  

 

Přílohou zasílám etický kodex, kde je nutný váš podpis a  vyjádření k tomu, že jste nepodjatí a můžete projekty 

hodnotit (dle předběžné kontroly, by jste všichni měli být nepodjatí).  

 

Přílohou (respektive přes úschovnu) Vám dále zasílám žádosti o dotaci včetně příloh z IROP výzvy č. 7 

vzdělávání III, kde byly přijaty 2 projekty (viz seznam přijatých žádostí) 

 

Na hodnocení žádostí máte 5 pracovních dní následujících po dni doručení podkladových materiálů 

k jednání „per rollam“ tj. do 14.12.2020.  

 

Hlasování bude platné v případě hlasování minimálně 3 členů výběrové komise z 5. (v případě neplatného 

hlasování dojde k opětovnému jednání výběrové komise) 

 

Návod na hodnocení žádosti: 

 

Projekty se hodnotí do Kontrolních listů (KL). Každý ze členů Výběrové komise přiřadí v KL bodové 

hodnocení + odůvodnění. Dále pod hodnocením se vyplní počet obdržených bodů projektu,  své jméno a 

příjmení a datum podpisu (viz dokument níže – v jednotlivých polích je napsáno červeně vyplnit). Do mailu mi 

poté zašlete vyplněný KL a napíšete tento text – hodnocení výzvy č. 7 IROP - vzdělávání – přiděleno xxx 

bodů – schvaluji/neschvaluji bodové hodnocení. V případě shody u všech hlasujících členů výběrové komise 

bude hodnocení bráno jako schválení/či neschválené. V případě rozporu se bude dále pokračovat v návrzích, 

než se dojde k finálnímu souhlasu všech zúčastněných. V případě jakýkoliv nejasností mne prosím neváhejte 

kontaktovat na č. 775 560 241. 

 



 
 

 

 



 

Přeji hezký den  

 

 

Ing. Šárka Zedníčková 

Vedoucí pracovník MAS (SCLLD) 

Tel: 775 560 241 

Email: zednickova@oslavka.cz 

 

Oslavka, o.p.s. 
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IČO: 276 80 151 

www.oslavka.cz 

 
 

mailto:zednickova@oslavka.cz
http://www.oslavka.cz/

