Zápis
z jednání Výběrové komise konané dne 4.3.2010 v kanceláři
Občanského sdružení KLIKA 1.
Přítomni byli Mgr. Svobodová, Mgr. Šnýdlová, Chlumský, Kébrt, Ing. Jasanský a Ing. Štech.
Program:
Posouzení bodového hodnocení jednotlivých odložených projektů v rámci Výzvy č. 2
a) Členové Výběrové komise předložili bodové hodnocení dle preferenčních kritérií tak,
jak jsou nastaveny v jednotlivých Fichích.
b) Hodnotitelé projektů byli určeni na zasedání PV dne 1.3.2010. Každý projekt
posuzovali dva hodnotitelé. V případě, že se hodnotitelé lišili o více než 20%, provedl
bodování i třetí hodnotitel. K této skutečnosti došlo u 6 projektů, jednalo se o projekty
číslo 2, 3, 4, 5, 13 a 22. Projekt č. 2 a 3 hodnotili znovu Mgr. Svobodová a pan
Chlumský, projekt č. 22 hodnotil pan Kébrt, projekt č. 4 a 13 hodnotili Mgr. Šnýdlová a
Ing. Jasanský a projekt č. 5 hodnotil Ing. Štech. Výsledné bodové hodnocení projektů
bylo průměrem všech tří hodnocení.
c) U projektu č. 1 a 6 rozhodovali o pořadí nižší měrné náklady na 1 obyvatele tak, jak je
napsáno v SPL. Dále tento způsob byl použit u projektu č. 9, 21 a 24.
d) Výběrová komise vyřadila projekty č. 3 předkladatel obec Chodouny, č. 10
předkladatel Starosti-Sorge a č. 12 předkladatel obec Kamýk. Projekty č. 3 a 12 byly
vyřazeny z důvodu malého bodového zisku, projekt č. 10 z důvodu formálních
nedostatků.
e) Výběrová komise předkládá PV ke schválení celkem 24 projektů, viz tabulka,
v celkové výši 9 565 198 Kč. Alokovaná částka na tuto výzvu činí 9 584 429 Kč.
f) Výběrová komise doporučuje 2 projekty jako náhradní. Jedná se o tyto projekty:
projekt č. 9 předkládaný Českým svazem ochránců přírody a projekt č. 21 předkládaný
obcí Libochovany. Žádaná výše finančních prostředků u těchto dvou projektů činí
1 066 716 Kč.
g) Hodnota finančních prostředků u vyřazených projektů činí 2 863 798 Kč.

Zapsal: Ing. Igor Hájek, manažer MAS ČS

