
 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE 

 

Název MAS: MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. 

Registra ční číslo MAS: 08/005/41100/452/000154 

Číslo výzvy: 4 

 

ZÁPIS Z PRŮBĚHU VÝBĚRU PROJEKTŮ – 17. - 18. 2. 2011 

 

1. Prezence členů komise 

Subjekty zastupující soukromý sektor:  

 Mgr. Jaroslav Balcar TJ Sokol Havlovice 

 Mgr. Petr Kalousek Základní škola Úpice-Lány 

 Jan Skramlík Rodinná farma 

 
Výběru projektu se nezúčastnil Lukáš Bárta, který se náhle omluvil z důvodů nečekaných 
pracovních povinností. 
 
Subjekty zastupující veřejný sektor: 
 

 
 

 
 

2. Volba p ředsedy výb ěrové komise  

- návrh – Petr Kalousek – 5 pro, 0 proti, zdržel 1 

 

3. Představení projekt ů 

- každý hodnotitel obdržel 10 dní před konáním výběrové komise k prostudování 

osnovy všech projektů a hodnotitelské tabulky 

- v místnosti byly k dispozici všechny žádosti ke kontrole, 13 projektů splnilo kritéria 

přijatelnosti – a prošlo kladně administrativní kontrolou 

 

4. Prezentace projekt ů 

- k dispozici byla technika – NTB, DTP a každý žadatel odevzdal prezentaci 

- prezentující byli v době odevzdávání projektů seznámeni s prostory, technickým 

vybavením kanceláře a byla jim doporučena koncepce prezentace 

- všichni prezentující měli 30 minut na obhajobu svého projektu – představení projektu, 

odpovědi na dotazy hodnotitelů 

- hodnotitelé si průběžně hodnotili projekty 

- po ukončení prezentací hodnotitelé obodovali projekty 

Zdeněk Mühl Obec Vítězná 

Ing. Josef Davidík Obec Chotěvice 
Vladimíra Pátková Obec Batňovice 

  



 

 

 

 

 

 

5. Rozdělení finan čních alokací pro jednotlivá fiche 

- Finanční alokace ve 4. výzvě: 5 635 770,- Kč 

- Celkové finanční požadavky na dotace: 14 780 000,- Kč 

- Celkové finanční náklady na realizaci projektů: 22 315 965,- Kč 

 

6. Bodování projekt ů 

- členové komise hodnotili projekty podle hodnotících kritérií  

- vyplněné formuláře byly zpracovány okamžitě na místě  

- vyhodnocení – oznámení pořadí projektů 

 

7. Informace o dalším administrativním postupu ve v ztahu k SZIFU – RO a ČR 

- Vybrané projekty budou zaregistrovány na RO SZIF v HK ve středu 23. 2. 2011 

 

 

 

Jméno a p říjmení p ředsedy hodnotitelské komise Petr Kalousek  

Podpis p ředsedy hodnotitelské komise  

Den a místo 18. 2. 2011 v Úpici  

 

 

 

             Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  
             Evropa investuje do venkovských oblastí 


