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            Sobotka 26.2.2013 

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 26. února 2013 od 15,00 hodin. 

 
Přítomni: viz. presenční listina 

Program:  

1) Informace o výsledcích bodování projektů výběrovou komisí 

Manažer p. Láska přivítal přítomné členy Programového výboru a předložil jim 

tabulku sestavenou výběrovou komisí, kde jsou projekty seřazeny sestupně podle 

průměrného počtu dosažených bodů a s uvedením procenta z maxima možného počtu 

ziskaných bodů s pořadím v jednotlivých fichích. (viz. Příloha) 

2) Schválení výsledků bodování, výběr a schválení projektů 7. výzvy Obecně 

prospěšné společnosti pro Český ráj doporučených k financování 

Minimální alokace na každou fichi v 7. výzvě  je uvedena v textu výzvy. Programový 

výbor, proto jednomyslně rozhodl, že budou podpořeny všechny hodnocené žádosti, 

které nepřekročí stanovenou min. alokaci na každou fichi uvedenou ve výzvě. Členové 

PV se dohodli, že budou dodrženy min. částky uvedené ve výzvě.  

Žádosti žadatelů doporučených k podpoře: 

F1 –  VISS Ostrava, s.r.o.   F4 - EXCALIBUR s.r.o. 

 Galafruit s.r.o.     ANEXE s.r.o. 

 Jaroslav Bulva     

F6 -  Obec Koryta    F9 - Sady Český ráj s.r.o. 

 Obec Neveklovice 

 Město Dolní Bousov           

 

Na jednání byla programovým výborem sestavena tabulka - Seznam žádostí, které 

byly doporučeny k podpoře ,a které nebyly a seznam potvrdila svým podpisem 

předsedkyně PV.  

Výsledky 7. výzvy budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti do 7 

pracovních dnů, jak vybrané, tak nevybrané žádosti. Všem žadatelům, jejichž projekty 

byly hodnoceny, budou zaslány dopisy s vyrozuměním o výsledku hodnocení a  

 



                                           Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
                MAS Český ráj a Střední Pojizeří  
                                                                                     Předměstská 286, 507 43  Sobotka;  IČ 259 88 417 

                                            
 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

 

o jejich doporučení či nedoporučení k financování na RO SZIF v Hradci Králové a 

s informací pro žadatele o možnostech přezkoumání postupu MAS. Dále bude 

žadatelům zaslán přehled o získaném počtu bodů za jednotlivá preferenční kritéria a  

u vybraných žádostí navíc přehled o závazcích spojených s udělenými body. 

 

3) Aktualizace fichí pro 8. výzvu 

Programový výbor projednal změny ve fichích 1,2,6,9, které budou vyhlášeny v příští 

8. výzvě. Na jednání byly projednány a zapracovány změny zejména v preferenčních 

kritériích fichí. Členům programového výboru budou po tomto jednání tyto fiche 

zaslány e-mailem. Na dalším jednání by mělo dojít ke konečnému schválení změn  

ve fichích 1,2,6,9 pro 8. výzvu. 

 

4) Usnesení a závěr 

 

Programový výbor Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 

-  schvaluje: 

- Výsledky hodnocení projektů 7. výzvy výběrovou komisí a na základě tohoto 

hodnocení schvaluje podpořené žádosti doporučené k financování na RO SZIF 

v Hradci Králové, jsou to: 

(viz. přiložená tabulka –Seznam žádostí) 

F1 –  VISS Ostrava, s.r.o.   F4 - EXCALIBUR s.r.o. 

 Galafruit s.r.o.     ANEXE s.r.o. 

 Jaroslav Bulva 

F6 -  Obec Koryta    F9 - Sady Český ráj s.r.o.  

 Obec Neveklovice 

 Město Dolní Bousov    

- bere na vědomí:  

Informace k aktualizaci fichí 1,2,6,9 pro příští 8. výzvu.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18,00 hodin.  

 

 

  

  Vlasta Špačková, předsedkyně Programového výboru ……………………….. 

 

 

 

Zapsala: Svobodová 


