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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 25. února 2013 od 16,00 hodin. 

 

Program:  

 

1/   Seznámení s výsledky hodnocení jednotlivých projektů 7. výzvy 2012  

   členy výběrové komise 

 

 Pod vedením paní manažerky Jarmily Láskové Soldátové bylo provedeno 

odsouhlasení všech přidělených bodů dle jednotlivých preferenčních kritérií  

 u každého hodnoceného projektu, v případě rozdílnosti v bodování odůvodnění 

přidělení či nepřidělení bodů jednotlivými hodnotiteli. 

 Byl vypočítán průměrný počet bodů za každé preferenční kritérium a celkový 

průměrný počet bodů u každého projektu a doplněn do Žádosti o dotaci – 

Hodnocení výběrové komise MAS a podepsán všemi hodnotiteli daného 

projektu a předsedou výběrové komise. 

 Hodnotitelé odevzdali také ručně vyplněnou a podepsanou část Žádosti o dotaci 

– Hodnocení výběrové komise MAS, za každý projekt 3 hodnocení s uděleným 

počtem bodů za jednotlivá kritéria a celkový přidělený počet bodů. 

 

 Na základě vyplněných tabulek Hodnocení byla vypracována souhrnná tabulka 

s počtem přidělených bodů jednotlivými hodnotiteli a průměrem bodů za každý 

hodnocený projekt 7. výzvy. Projekty v přiložené tabulce byly seřazeny 

sestupně dle přidělených bodů za každou fichi. Souhrnnou tabulku podepsal 

předseda výběrové komise a bude předána ředitelem panem Láskou  
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 Programovému výboru na jednání 26.2.2013, kde budou podle ní vybrány 

projekty určené k financování. 

 

4/    Diskuse – informace o plánované činnosti MAS, o 8. výzvě (poslední v tomto 

 období), jednání pléna 28.2.2013 na Vyskři. 

5/      Usnesení a závěr 

 Výběrová komise schvaluje: 

- Přidělené počty bodů jednotlivým projektům 7. výzvy dle přiložené souhrnné 

tabulky, která bude předána p. ředitelem Luďkem Láskou Programovému 

výboru 26.2.2013 na jednání. 

 

Jednání bylo ukončeno v 18,30 hodin. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Svobodová 


