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            Sobotka 12.2.2013 

Zápis 

z jednání členů Programového výboru  

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, 

 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“,  

které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj  

v Sobotce, Předměstská 286  

dne 12. února 2013 od 15,00 hodin. 

 

Přítomni: viz. presenční listina 

Program:  

 

1/  Informace o podaných žádostech ve výzvě č. 7/2012 

 Jednání zahájil manažer p. Luděk Láska. Seznámil přítomné s přijatými 

žádostmi v 7. výzvě Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. Celkem bylo 

přijato 19 žádostí, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou 

přijatelnosti MAS. 

 

2/     Rozlosování jednotlivých projektů členům výběrové komise z důvodu      

         nepodjatosti 

    Členové programového výboru přidělili projekty jednotlivým hodnotitelům dle                              

 pravidel stanovených v SPL a dle vnitřních Pravidel pro hodnocení a výběr   

 projektů podaných v PRV, Opatření IV.1.2. (viz. přiložená tabulka). 

 

3/    Různé 

  Pan Láska informoval přítomné členy o plánované 8. výzvě, která by měla být 

vyhlášena v 2. polovině měsíce března. Programový výbor byl měl na příštím 

jednání, které je stanoveno na 26.2.2013, projednat také změny ve 

vyhlašovaných fichích – F1, F2, F6, F9. Na tomto jednání budou schváleny 

projekty doporučené k financování v rámci 7. výzvy. Všem  členům  budou  po 

tomto jednání  zaslány všechny  uvedené  fiche e-mailem, aby si mohli předem 

připravit návrhy a připomínky k těmto fichím. 
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  Dále p. Láska informoval o přistoupení Města Turnov do zájmového území 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, k jehož schválení by mělo dojít na 

jednání pléna dne 28.2.2013, na které jsou všichni přítomní zváni. Pozvánka 

bude ještě zaslána všem členům e-mailem. 

   

4/    Usnesení: 

- Programový výbor schvaluje přidělení projektů jednotlivým hodnotitelům 

dle přiložené tabulky přiložené k tomuto zápisu .     

 

  Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

 

Zápis ověřila: Vlasta Špačková, předsedkyně ………………………………… 

    Programového výboru  

 

 

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 


