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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 úterý, dne 25. května 2010 od 16,00 hodin. 
 

Přítomni : viz. presenční listina 
 
Program: 

1) Představení podaných žádostí ve výzvě č. 2/2010 
  Manažer pan Stanislav Nosek přivítal členy výběrové komise a seznámil je 

 s žádostmi podanými ve 2. výzvě Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj. 
  Ve výzvě č. 2/2010 bylo přijato celkem 21 žádostí. 
 

2) Školení způsobu bodování projektů dle jednotlivých fichí. 
  Pan Nosek názorně ukázal všem přítomným, jak pracovat s manuálem pro 

 bodování projektů dle jednotlivých fichí. Členové výběrové komise se dohodli  
 o podmínkách hodnocení, tzn. projekty prošly administrativní kontrolou a        
 nebudou zkoumat, jestli jsou v projektu doloženy všechny potřebné přílohy 
 pro získání bodového hodnocení. Přídělí body na základě toho, co je uvedeno     
 v osnově projektu. 

 
3) Přidělení jednotlivých projektů členům výběrové komise dle rozlosování   

   programovým výborem. 
   Členové výběrové komise převzali projekty k hodnocení, které jim byly       
   rozlosovány na jednání PV MAS dne 24.5.2010. (viz. tabulka). Každý člen 
   výběrové komise obdržel 9 projektů k hodnocení (pouze osnovy jednotlivých 
  projektů). Podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti (viz. příloha).   
   

4) Různé. 
  Pan Nosek sdělil přítomným výši odměny za hodnocení projektů. Na 
 hodnocení 1 projektu je stanovena doba 2 hodiny, odměna za 1 hodinu činí dle 
 pravidel PRV Kč 150,-. Tudíž odměna za hodnocení 1 projektu je Kč 300,-.  
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5) Diskuse. 

Manuál k hodnocení projektů 2. výzvy OPS pro Český ráj bude poslán všem 
hodnotitelům e-mailem p. Svobodovou ve středu 26.5.2010. 
Členové výběrové komise se dohodli, že tabulky s bodováním projektů pošlou 
p. Ing.Jeníčkovi e-mailem nejpozději v pondělí 31.5.2010. Ing. Jeníček 
následně vyplní souhrnnou tabulku hodnocení za všechny hodnotitele. 
Přítomní obdrželi pozvánku na příští jednání výběrové komise, kde seznámí 
s výsledky hodnocení jednotlivých projektů. Příští jednání výběrové komise se 
bude konat 1. června 2010 v 16 hodin v kanceláři OPS pro Český ráj 
v Sobotce 
 

6) Závěr. 
Jednání bylo ukončeno v 16,45 hodin. 
 

 

 

 

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

 

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


