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Zápis 

na jednání členů Programového výboru 
 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“,  

které se uskutečnilo 
 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 
Předměstská 286, ve čtvrtek,  

dne 3. února 2011 od 16,00 hodin. 
 

Program:  
 
1/  Informace o podaných žádostech ve výzvě č. 4/2010 

 Manažer Luděk Láska přivítal přítomné členy programového výboru seznámil 
je s podanými projekty ve 4. výzvě OPS pro Český ráj. Celkem bylo podáno 24 
žádostí o dotaci. (viz. Příloha č.1) Ve fichi č.5  bylo podáno 17 žádostí a ve fichi 
č.7 7 žádostí. Výše alokace pro 4. výzvu je Kč 7 439 578,-. Pan Luděk Láska 
navrhl rozdělit finanční prostředky pro fichi č.5  ve výši 60%  a pro fichi č.7 ve 
výši 40% z alokované částky pro 4. výzvu.  

 Všichni přítomní členové souhlasí s návrhem pana Lásky na rozdělení 
finančních prostředků mezi vyhlášené fiche. 

 
2/     Rozlosování jednotlivých projektů členům výběrové komise z důvodu                

 nepodjatosti 

   Paní Špačková-předsedkyně programového výboru se ujala losování projektů 
členům výběrové komise. Tabulka vylosovaných projektů (Příloha č.2) 

3/      Různé 

 Pan Láska informoval o nových pravidlech v roce 2011, kde je také uvedena 
metodika pro tvorbu fichí. V tomto roce bude nutné aktualizovat fiche, případně 
některé vypustit, změnit a jednoznačně stanovit bodovací kritéria. Bude vytvořena 
pracovní skupina, která se bude podílet na aktualizaci.  
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 Pan Láska informoval o dalších akcích, kterých se zúčastní OPS pro Český ráj – 
Valné hromady NS MAS ČR ve Křtinách, setkání MAS Libereckého kraje, aj. 

4/    Diskuse.    

 Změny v pravidlech pro obce 

 

5/      Závěr. 

Usnesení: 
Programový výbor schvaluje rozdělení finančních prostředků mezi fiche č.5 č.7 takto: 
Pro fichi č.5 – 60% alokované částky 
Pro fichi č.7 – 40% alokované částky 
 
Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Vlasta Špačková, předsedkyně programového výboru ………………... 
 
 
 
Zapsala: Z.Svobodová 
 

 


