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             Sobotka 4.2.2011 

Zápis 
 

z jednání a zároveň školení 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, v pátek,  

dne 4. února 2011 od 15,00 hodin. 
 
 

Program:  
 
1/  Představení podaných žádostí ve výzvě č. 4/2010 

 Pan Láska přivítal přítomné členy výběrové komise a seznámil je s podanými 
žádostmi ve 4. výzvě OPS pro Český ráj. Také představil pana Ing. Hienla 
z MAS Krajina srdce, který přijel, aby nezávisle školil výběrovou komisi. 

 

2/ Školení způsobu bodování projektů dle jednotlivých fichí 

 Ing. Hienl zahájil školení členů výběrové komise, které se týkalo fichí č.5 a č.7, 
které byly vyhlášeny ve 4. výzvě. Zároveň poukázal na možnosti změny 
bodování u jednotlivých preferenčních kritérií pro další výzvy. 

 

3/     Přidělení jednotlivých projektů členům výběrové komise dle rozlosování         
programovým výborem 

    Členové výběrové komise převzali projekty k hodnocení (pouze osnovy 
projektů), které jim byly rozlosovány na jednání PV MAS dne 3.2.2011 (viz. 
přiložená tabulka) a podepsali prohlášení o nepodjatosti (viz. příloha) 
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4/      Různé 

 Pan Láska sdělil členům výběrové komise výši odměny za hodnocení projektů ze 
4. výzvy dle dohody o provedení práce. Na hodnocení 1 projektu je stanovena 
doba 2 hodiny, odměna za 1 hodinu činí Kč 150,-. Odměna za hodnocení 1 
projektu je Kč 300,-.  

 
5/    Diskuse 

 K hodnocení preferenčních kritérií u fichí č.5 a č.7. 

 Členové výběrové komise obdrželi manuál pro hodnocení projektů v tištěné 
podobě a bude jim zaslán i elektronicky e-mailem. 

 

6/      Závěr 

 Jednání bylo ukončeno v 16,45 hodin. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 

 


