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          Sobotka   1.6.2010 

 

Zápis z jednání členů výběrové komise  

Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo 
v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce,  

v úterý 1. června 2010 od 16,00 hodin. 
 

Přítomni : viz. presenční listina 

Program: 

1) Seznámení s výsledky hodnocení jednotlivých projektů 2. výzvy OPS pro Český 
ráj členy výběrové komise. 

 

Paní Lásková přivítala přítomné.  

Ujal se slova pan Obročník a poukázal na některé nesoulady manuálu pro hodnocení 
projektů 2. výzvy OPS pro Český ráj a příslušné schválené Fiche. Výklady některých 
hodnotících kritérií nejsou v souladu s Fichemi, např. kritérium „Uplatňování 
inovačních přístupů“,“Zaměření dopadů na lepší péči o životní prostředí“. Dále 
požadavek geometrického plánu u kritéria „Projekt využívá a/nebo obnovuje existující 
budovy“ a čísla registrace ekologického podnikatele u Fiche č. 1.  

Žadatelé se nemohou nikde dovědět, že získání bodů v těchto kritériích., je pouze za 
splnění těchto požadavků. Tyto požadavky nejsou nikde uvedeny.  

Předseda p. Ing. Jeníček požaduje zkontrolování manuálu k hodnocení projektů a 
opravit všechny nesoulady mezi jednotlivými Fichemi a manuálem pro příslušnou 
Fichi.  

Na základě námitky pana Obročníka nebyly přijaty výsledky hodnocení jednotlivých 
projektů členy výběrové komise. 
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2) Závěr 

Paní Lásková navrhla, aby manažer p. Láska ve spolupráci s p.Svobodovou opravil 
manuál k hodnocení projektů 2. výzvy OPS pro Český ráj. Všichni přítomní se 
dohodli, že opravený manuál k hodnocení pošle ve středu 2.6.2010 p. Svobodová 

 e-mailem všem hodnotitelům a vyplněný manuál pošlou všichni hodnotitelé  

 

 

Ing. Jeníčkovi do 6.6.2010 a on následně vyhotoví celkový přehled o přidělených 
bodech jednotlivým projektům.  

Příští jednání bylo dohodnuto na 8.6.2010 v 16 hodin v Sobotce, kde oznámí výběrová 
komise výsledky hodnocení projektů 2. výzvy OPS pro Český ráj. 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Zápis ověřil :  Ing. J. Jeníček, předseda výběrové komise ………………………... 

 


