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            Sobotka 19.10.2010 

Zápis 
 

z jednání členů členů Programového výboru a Výběrové komise 
 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, 

         které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 
dne 19. října 2010 od 16,00 hodin. 

 

Přítomni : viz. presenční listina 

Program:  
1/  Představení podaných žádostí ve výzvě č. 3/2010 

 Pan Láska přivítal přítomné a seznámil s podanými žádostmi  ve výzvě č. 
3/2010. Byla podána pouze 1 žádost Ing. Radomíry Sehnalové – JÍZDÁRNA 
HNANICE. Alokace na tuto výzvu je 537 000,- Kč.  

2/    Rozlosování jednotlivých projektů k hodnocení členům výběrové komise     
    z důvodu nepodjatosti členy programového výboru 
    Pro hodnocení projektu Ing. Radomíry Sehnalové – JÍZDÁRNA HNANICE    
         byly programovým výborem vybráni 3 hodnotitelé :  Ing. Jindřich Jeníček,       
    Jaroslav Pecina a Jaroslav Šolc. 
     

3/   Hodnocení podaných projektů výběrovou komisí 

 Vybraní členové výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a 
převzali projekt Ing. Sehnalové – JÍZDÁRNA HNANICE k hodnocení. Vybraní 
hodnotitelé bodovali projekt v průběhu jednání v prostorách kanceláře OPS pro 
Český ráj v Sobotce. 

4/     Oznámení výsledků hodnocení projektů výběrovou komisí 

    Všichni tři členové výběrové komise přidělili projektu Ing. Sehnalové stejný                                          

        počet bodů – 55 bodů z celkových možných 110 bodů. 
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5/      Schválení vybraných žádostí k financování programovým výborem 

     Všichni přítomní členové programového výboru doporučují žádost  
           Ing.  Radomíry Sehnalové k financování. 

 

     USNESENÍ 
     Programový výbor schvaluje podanou žádost o dotaci ve výzvě č. 3/2010 u    
          Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj p. Ing. Sehnalové- 
      Jízdárna Hnanice k financování.      
 
           
6/      Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Z.Svobodová, asistentka OPS pro Český ráj                  ..…………………… 

Zápis ověřili: V. Špačková, předsedkyně programového výboru  …………………….. 

   Ing. J. Jeníček, předseda výběrové komise            …………………….. 

 


