
                  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 

 

             Sobotka, 3.3.2014 

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 3. března 2014 od 15,00 hodin. 

 
Přítomni: viz. presenční listina 

Program:  

 

1/ Představení podaných žádostí ve výzvě č. 9/2014 

 Manažer Luděk Láska přivítal přítomné členy výběrové komise. Celkem bude 

hodnoceno 12 žádostí. 

 

2/ Informace k hodnocení projektů, vysvětlení preferenčních kritérií fiche č.8 

 Přítomní hodnotitelé byli seznámeni se způsobem hodnocení prerefenčních 

kritérií u fiche č.8 – Spolkový život. U každého kritéria byl vysvětlen postup, 

jaké dané kritérium hodnotit.  

 

3/ Přidělení projektů členům výběrové komise k hodnocení 

 Členům výběrové komise byly přiděleny projekty k hodnocení dle rozhodnutí 

programového výboru. Všichni hodnotitelé byly předem seznámeni se všemi 

hodnocenými žádostmi, které jim byly před jednáním zaslány. Členové VK 

obdrželi vytištěnou tabulku bodování MAS ze Žádosti o dotaci ke každému 

hodnocenému projektu a podepsali „Čestné prohlášení o nepodjatosti“. 

 

4/      Hodnocení projektů členy výběrové komise 

Pod vedením manažera Luďka Lásky proběhlo hodnocení všech 12 žádostí ve 

fichi č. 8 – Spolkový život. Bylo provedeno odsouhlasení všech přidělených 

bodů dle jednotlivých preferenčních kritérií u každého hodnoceného projektu, 

v případě rozdílnosti v bodování žadatele a hodnotitelů bylo zaznamenáno 

odůvodnění nepřidělení bodů hodnotiteli. 
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 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 s uděleným počtem bodů za jednotlivá 

kritéria a celkový přidělený počet bodů. 

  

5/   Seznámení s výsledky hodnocení jednotlivých projektů 9. výzvy 2014  

   členy výběrové komise 

 

 Na základě vyplněných tabulek hodnocení byla vypracována souhrnná tabulka 

s počtem přidělených bodů jednotlivými hodnotiteli a průměrem bodů za každý 

hodnocený projekt 9. výzvy. Projekty v přiložené tabulce byly seřazeny 

sestupně dle přidělených bodů ve fichi č.8. Souhrnnou tabulku podepsal 

předseda výběrové komise a bude předána ředitelem panem Láskou 

Programovému výboru na jednání 4.3.2014, kde budou podle ní vybrány 

projekty určené k financování. 

 

6/      Usnesení a závěr 

 Výběrová komise schvaluje: 

- Přidělené počty bodů jednotlivým projektům 9. výzvy dle přiložené souhrnné 

tabulky, která bude předána p. ředitelem Luďkem Láskou Programovému 

výboru na jednání 4.3.2014 

 

Jednání bylo ukončeno v 18,00 hodin. 

 

 

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

 

 

 

 

Zapsal: L. Láska 


