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MAS Litomyšlsko o.p.s.

rŤT1 ffi
zápis z jednání výběrového orgánu Místního partnerství

Datum a čas jednání:
Místo jednání:

MAS Litomyšlsko o.p.s.
TELEFON: +420733 705 320

tčo: zzsooogo
E-MAlL: mas-lit@seznam.cz

síoto: Borská 125, Proseč 53g 44
aRN rovN Í spol e ru Í: t2L7 467 3tg / o8oo

L

19. ].. 2027,1-0:00 hod,
Kulturní dům v Poříčí u Litomyšle , čp.26,57O 01 (salonek)

Přítomni: Výběrový orgán MAS v usnášeníschopném složení. (viz prezenční listina)

Opatření SCLLD: 1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity
Výzva MAS č. ( název) : 329 l 06 _76 _O7 2 l CLLD_16_0 1_103
L4. výzva MAS Litomyšlsko - lROP - Podmínky pro sociální služby a aktivity lV. {Kc)
Celková alokace vYzvy MAS: 4Z7I161,00 Kč

Aktuální sloŽení Výběrového orgánu Místního partnerství MAS Litomyš!sko o.p.s.:
Subjekt - člen VO MAS Jméno a příimení Sektor Zájmová skupina

SDH Česká Rybná Miloslav Hurych veřejný Sport
Spolek archaických nadšenců František kalvoda soukromý kulturaaživotvobci
Město Litomyšl Radomil Kašpar veřejný Samospráva
Michal Kortyš Michal Kortyš soukromý Obyvatelstvo
Mgr. lvona Nešporová Mgr. lvona Nešporová soukromý obyvatelstvo
Městys České Heřmanice MUDr. Marie Novotná VerelnV Samospráva
Mikroregion Maštale, svazek
obcí (dříve Sdružení obcí
Toulovcovy Maštale)

Lucie oherová veřejný cestovní ruch

Řeznictví Sloupnice s. r.o. lng. Jan Stránský soukromý zemědělství a

potravinářstvÍ
zemědělské družstvo
,Áůžový palouček" lng. Martin Střasák soukromý zemědělství a

potravinářství
Mgr. Romana Titová Mgr. Romana Titová soukromý Obyvatelstvo
Oblastní charita Nové Hrady
u Skutče Blanka Vopařilová soukromý sociálnía zdravotní

sIužby
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lntegrovaný regionální operační

Předseda Výběrového orgánu MAS Radomil Kašpar za Město Litomyšl přivítal přítomné členy
Výběrového orgánu MAS, zahájil jednání a jeho řízením pověřil ředitele MAS lng. Petra
VomáČku (vedoucízaměstnanec MAS pro realizaci SCLLD). V rámci zahájení byl zapisovatelem
stanoven Petr Vomáčka a ověřovatelem zápisu Radomil Kašpar.

přeh!ed žádostí o lených do fáze věcného hodnocení:
Registrační číslo a

název projektu Žadatel czv*

7
CZ,06,4,59 l o.o / o.0 / 1,6 _07 2 l 00t5 4o9
Komunitní centrum Sloupnice

Obec Sloupnice 4 27,J,,J,6,J,,o0 Kč

CeIkem 427tt6l,ooKč
* CZV - celkové způsobilé výdaje

Úvodem, před započetím procesu věcného hodnocení, byli všichni členové Výběrového
orgánu MAS struČně seznámeni s dotčenou r4ízvou MAS a všemi žádostmi o podporu
podanými do této výzvy MAS, které splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti
(zejm. s celkovým počtem přijatých žádostí a osobami žadatelů).

Poté se vŠichni přítomní členové Výběrového orgánu ,MAS vyjádřili k tomu, zda jsou, nebo
nejsou ve střetu zájmŮ ve vztahu k přijatým žádostem a osobám žadatelů. Žaantl z přítomných
ČlenŮ Výběrového orgánu MAS není pro tuto výzvu MAS ve střetu zájmů, všichni mohou
podepsat etický kodex.

Ke kaŽdé ze Žádostí o podporu postoupených do fáze věcného hodnocení byli ze skupiny pouze
těch ČlenŮ Výběrového orgánu MAS, kteří pro tuto výzvu MAS nejsou ve střetu zájmú,
náhodně přiděleni dva konkrétní zpracovatelé dílčích podkladů pro věcné hodnocení, a to
při zajištění rovnoměrného vytížení všech členů výběrového orgánu MAs.

Registrační číslo a
název proiektu

Zpracovatelé dílčích podkladů pro věcné
hodnocení

1,
cz.a6.4.59 / o.o / o.o / 1,6 _07 2 / oo154o9
Komunitní centrum Sloupnice R. Kašpar, M. Kortyš

Následně bYli vŠichni přítomní členové Výběrového orgánu MAS řádně proškoleni, seznámeni
s kritérii a se způsobem věcného hodnocení.

Závěrem zaměstnanci kanceláře MAS předaliVýběrovému orgánu MAS v elektronické podobě
veškeré podklady potřebné pro provedení věcného hodnocení.

Proseč L9. L.2O2L

MAS Litomyšlsko o.p.s.
TELEFON: +42Q733 705 320

lčo: 27506096 SíoLo: gorská 125, Proseč 539 44
E-MAIL: mas-lit@seznam.cz sRNrovNí spoleruí: 72174673!910800
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(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)

(zapisovatel)

síoto: Borská 125, Proseč 53g 44
enN rovN í spo.1eru í: L217 467 3Lg lo8oo
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(Město Litomyšl)
(ověřovatel zápisu)

MAS titomyšlsko o.p.s.
TELEFON: +42O 733 7O5 32O

tčo: zzsooogo
E-MAlL: mas-lit@seznam.cz


