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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE
Dat.: 14.únor 2013
Přítomen: dle prezenční listiny v příloze v plném počtu všech členů VK a předsedy VK
Omluven: - - Začátek: 15,30 hod
Výběrová komise se sešla jak výše uvedeno, aby obodovala a sestavila pořadí všech Žádostí o
dotaci v rámci jednotlivých Fichí Opatření a objektivně pak označila vybrané Žádosti o dotaci
do výše celkové alokované částky dle právě proběhlé 10. Výzvy MAS Jemnicko, o.p.s. do
18.kola PRV, Osa IV LEADER.
Výběrová komise se shodla na přesunu alokovaných částek na jednotlivé Fiche Opatření
z těch Fichí, které nebyly naplňovány (do příslušného Opatření nebyla podána Žádost o
dotaci) ve prospěch těch Fichí Opatření, které byly počtem žádostí a výšemi požadovaných
částek překročeny v původních alokacích.
Byly vypsány a od SZIF schváleny pro 10. Výzvu MAS Fiche č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7. Do Opatření
Fichí 4 a 7 nebyly podány Žádosti, ve Fichi 3 jen na část alokovaného objemu. S ohledem na
uvedené byly v rámci celkové alokace a překročení dílčích částek některých Opatření a
nečerpání v jiných Opatřeních sloučeny alokované částky Fichí 1, 3 a Fichí 5 a 7 a Fichí 6 a 4,
aby byla vyčerpána celková alokace. V případě, že při sloučení alokace nedošlo k vyčerpání,
byly finanční prostředky přesunuty do Fiche č. 6.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Všichni hodnotitelé předložili vyhodnocení přidělených předložených Žádostí o dotaci a tyto
byly na flipchartu přehledně uspořádány dle Opatření a výše dosaženého bodového
hodnocení. Každý hodnotitel stručně komentoval přidělený a hodnocený projekt.
Objektivně srovnávací analýzou bylo zjištěno, že porovnání dvou nezávislých hodnocení
jednoho každého projektu bylo bez diametrálních rozdílů a byly propočteny průměrné
hodnoty. Postup výběru jednotlivých Žádostí dle Opatření byl v korelaci s pořadím a
dosaženým bodovým hodnocením a výší celkové alokované částky.
Přítomní pracovníci sekretariátu MAS provedli ihned na tomto zasedání záznamy v textovém
editoru a seznam vybraných /nevybraných Žádostí .

Zasedání ukončeno: 18,00 hod

Zapsala: Jana Karásková, sekretariát MAS

Ověřil: Bc. Zdeněk Hopian, člen VK

