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             Sobotka 13.2.2013 

 

Zápis  
z jednání výběrové komise 

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 13. února 2013 od 15,00 hodin. 

 
Přítomni: viz. presenční listina 

Program:  

 

1/  Představení podaných žádostí ve výzvě č. 7/2012 

 Manažerka paní Lásková Soldátová přivítala přítomné členy výběrové komise a 

seznámila je s podanými žádostmi v 7. výzvě. 

 Celkem bude hodnoceno 19 žádostí. 

 

 

2/     Přidělení jednotlivých projektů členům Výběrové komise dle rozlosování   

    Programovým výborem  

 

  Členové VK obdrželi projekty dle přidělení Programovým výborem. Ke 

 každému projektu vytištěnou tabulku bodování MAS ze Žádosti a na CD 

 Žádosti a naskenované přílohy potřebné k hodnocení. Podepsali převzetí těchto 

 dokumentů  k jednotlivým  hodnoceným projektům a také „Čestné  prohlášení  

  o nepodjatosti“.  

 

3/    Informace k hodnocení projektů dle preferenčních kritérií 

  P. Lásková Soldátová upřesnila způsob hodnocení dle kritérií v každé fichi, aby 

 nedošlo k rozpornému výkladu kritéria při hodnocení.  
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4/      Diskuse, informace 

  Odměny pro hodnotitele: stanoveny 2 hodiny na projekt, Kč 200,-/1 hod.  na  

 základě Dohody o provedení práce. 

  Členové byli informováni o termínu předání bodového hodnocení projektů  

  7. výzvy. Tento termín  je stanoven na 25.2.2013 v 16,00 hodin v kanceláři 

 v Sobotce.  Pozvánka   bude  také  poslána  všem  členům  výběrové  komise 

  e-mailem. 

 

5/    Závěr 

  Usnesení: 

  Výběrová komise bere na vědomí: 

- Všechny informace k hodnocení projektů 7. výzvy, uvedené v zápisu. 

 

 Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

 

   Jaroslav Šolc, předseda Výběrové komise  …………………………. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: J. Lásková Soldátová 


