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Zápis 
 
 

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

   které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce,  
Předměstská 286 (1. patro nad poštou)  

v pondělí, dne 1. března 2010 od 16,00 hodin. 
 

Přítomni: viz. presenční listina 
 
 Manažer pan Láska přivítal přítomné a seznámil je s vyhlašovanými fichemi ve 

2. výzvě 2010 u Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří:, jsou to:  
 
 Fiche č.1 Modernizace zemědělských podniků 
 Fiche č.2 Rozvoj podniků 
 Fiche č.3 Lesy 
 Fiche č.4 Cestovní ruch v obci 
 Fiche č.6 Krajina 
 Fiche č. 8 Spolkový život 
 
Změny v preferenčních kritériích MAS v jednotlivých fichích – návrhy: 
 
Přidat nové kritérium u každé fiche – Žadatel má vypořádané závazky vůči  

           SZIF a OPS pro Český ráj – 10 bodů 
 
Fiche č.1  Modernizace zemědělských podniků 
Kritérium č.10 – Projekt je realizován v chráněném území dle par.12 nebo 14 zákona 

      č. 114/1992 Sb. – návrh zrušit 
Kritérium č. 12 – Žadatel je max.podnik do 10 zaměstnanců, zvýhodnit z 5 bodů na 

      10 bodů 
 
Fiche č.2  Rozvoj podniků 
Kritérium č.7 – nahradit Projekt řeší vzhled provozovny – 10 bodů 
Kritérium č.9 – nahradit Projekt řeší zlepšení pracovních podmínek – 10 bodů 
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Fiche č.3  Lesy 

Přidat kritérium č.8 – Projekt řeší výstavbu stezek pro turisty – 10 bodů 

           kritérium č.9 – Projekt řeší výstavbu odpočinkových míst pro turisty – 10 bodů 

 

Fiche č.4  Cestovní ruch v obci 

Kritérium č.9 – opravit Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby na Projekt využívá, nebo 
   obnovuje ….. 

Kritérium 12,13,14  – návrh zrušit, kritérium 15 je omylem 2x – zrušit 1x 

Kritérium 13 nové – Realizací projektu vznikne nová ubytovací kapacita – 10 bodů 

 

Fiche č.6  Krajina 

Kritérium č.10 – návrh zrušit 

Kritérium č. 11 – Projekt obnovuje a zhodnocuje kulturní dědictví venkova doplnit o „v havarijním, 
či v bezprostředním ohrožení“, bodové hodnocení stejné – 10 bodů 

Fiche č.8  Spolkový život 

Kritérium č.7 – návrh zrušit 

Nové kritérium  – Žadatel není obec dle Zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
       15 bodů 

Kritéria č. 11, 12, 13 – návrh zrušit 

 

Všichni přítomní členové Výběrové komise Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj souhlasí 
se všemi uvedenými změnami v preferenčních kritériích fichí OPS pro Český ráj. Nikdo 
nevznesl žádné námitky. 
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USNESENÍ 

Výběrová komise jednomyslně schvaluje uvedené změny ve fichích pro 2. výzvu 2010 u OPS pro 
Český ráj.  

 

Na základě tohoto schválení změn ve fichích bude vypracováno hlášení o změnách s uvedenými 
změnami a odesláno na RO SZIF v Hradci Králové. 

Jednání bylo ukončeno v 17,00 hodin. 

 

 

Zapsala : Z. Svobodová, asistentka OPS pro Český ráj 

Zápis ověřil :  L. Láska, manažer OPS pro Český ráj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


