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          Sobotka   8.6.2010 

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 8. 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, manažerka přivítala přítomné a byla provedena kontrola jednotlivých 
hodnocení 2. výzvy, u kterých byly mezi hodnotiteli velké rozdíly. Byly provedeny 
opravy přidělených bodů u některých projektů z důvodu neoprávněného přidělení 
(nesplnění požadavků na přidělení bodů) a naopak hodnotitelé odůvodňovali, proč 
dané body nepřidělili, v některých sporných případech byly body navýšeny. Byla 
vytištěna znova všechna opravená hodnocení a hodnotitelé podepsali, každý své 
tabulky s hodnocenín jednotlivých projektů (manuál pro hodnocení). 

Na základě oprav byla opravena i tabulka – Přehled přidělených bodů – viz. příloha, 

vypracováná předsedou výběrové komise Ing. Jeníčkem. 

 

2)  Paní Lásková poděkovala členům výběrové komise za provedení hodnocení. Členové 
výběrové komise vznesli požadavek pro Programový výbor, aby se zamyslel nad 
preferenčními kritérii, případně provedl jejich změny a vyslovil názor na 
přidělení/nepřidělení bodů u některých sporných kritérií, u kterých dochází k rozdílu 
mezi hodnotiteli při jejich přidělování. 

Paní Lásková sdělila, že na příštím jednání Programového výboru 10.6.2010, kde 
budou schváleny podpořené projekty 2. výzvy OPS pro Český ráj, sdělí požadavek 
Výběrové komise členům Programového výboru. 

 

3) Závěr. Jednání bylo ukončeno v 18,15 hodin. 
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Zapsala : Z. Svobodová, asistentka OPS pro Český ráj ……………………………. 

 

Zápis ověřil : Ing. J. Jeníček, předseda Výběrové komise  

    OPS pro Český ráj      ……………………………. 

 


