MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Zápis z jednání Výběrové komise MAS
Litomyšlsko o.p.s.
Datum: čtvrtek 1.3.2012
Místo jednání: KD Poříčí u Litomyšle

Program jednání:
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Informace o 5. výzvě k předkládání žádostí o dotaci
Administrativa – podepsání předávacích protokolů a dalších dokumentů, předání projektů
Veřejné slyšení žadatelů
Kontrola, úpravy bodového hodnocení, sestavení konečného pořadí projektů
Závěr

Přítomni:
Ing. Jan Šilar
Ing. Jan Andrle
Jiří Storoženko
Pavel Jílek
Petr Kupka
František Mokrejš
Ing. Martina Červinková
Ing. Jiří Kysilka
Hosté:
Mgr. Milan Zanina
Ivona Opletalová
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1) Zahájení jednání
Ivona Opletalová přivítala všechny přítomné členy VK.

2) Informace z 5. výzvy MAS Litomyšlsko
1.12.2011 byla vyhlášena 5. výzva k předkládání žádostí o dotaci z PRV v rámci MAS
Litomyšlsko. Příjem žádostí byl vyhlášen ve dnech 9.1.2012 – 20.1.2012.
Ivona Opletalová seznámila přítomné členy VK s počtem přijatých žádostí o dotaci a
informovala o postupu při veřejném slyšení žadatelů
Informace o přijatých žádostech

V 5. výzvě k předkládání žádostí o dotaci bylo přijato 21 žádostí, hodnoceno bylo 20 žádostí,
celková částka požadované dotace – 6.825.435 Kč, celková alokovaná částka na 5. Výzvu je
4.089.657,- Kč

3) Administrativa – podepsání předávacích protokolů a dalších dokumentů
Členové VK podepsali předávací protokoly k jednotlivým projektům, vrátili hodnocené žádosti o
dotaci a předali a podepsali vyplněné výkazy práce.

4) Veřejné slyšení žadatelů
V 15.30 hod bylo zahájeno veřejné slyšení žadatelů. Zde jednotliví žadatelé představili svoje
projekty a odpovídali na dotazy hodnotitelů. Každý žadatel měl k dispozici 8 minut prezentace,
tento čas se ukázal jako dostačující. Veřejné slyšení žadatelů bylo ukončeno v 18:30 hod.

5) Kontrola, oprava a navržení projektů k finanční podpoře
Po ukončení veřejného slyšení žadatelů bylo upraveno členy Výběrové komise hodnocení u
některých projektů a byly podepsány potřebné formuláře k hodnocení členy Výběrové komise. Po
následné kontrole bylo stanoveno pořadí dle získaných bodů a byl sestaven seznam vybraných
projektů a seznam nevybraných projektů. Členové Výběrové komise odsouhlasili seznamy
vybraných a nevybraných projektů a souhlasili s návrhem nabídnout zkrácenou dotaci (zbývající
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nerozdělené finanční prostředky) žadateli, který se umístil ve Fichi č. 3 v pořadí za žadateli, kteří
budou plně podpořeni.

6) Závěr
Ivona Opletalová poděkovala přítomným za účast na jednání a za spolupráci při hodnocení a
výběru projektů.
Zápis vypracovala
Ivona Opletalová
2.3.2012

