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

ZÁPIS
Ze zasedání Výběrové komise konaného dne 20.09.2010 od 09.00 hodin při kanceláři MAS České
středohoří v Ploskovicích 50 na „Slovárně“.

Program:
1. Sumarizace bodového hodnocení projektů „Výzva č.3“
2. Příprava podkladů pro jednání Programového výboru dne 23.09.2010 ve 14:00 hod.
3. Závěr

Přítomni: dle prezenční listny, která je součást tohoto zápisu.
V úvodu jednání přivítala přítomné členy, vzhledem k dlouhodobé nemoci předsedkyně VK Mgr.
Veroniky Svobodové, předsedkyně správní rady Mgr. Alena Šnýdlová a seznámila je s programem.
1. Jednotliví hodnottelé, tak jak je určil PV přinesli bodovací tabulky Preferenčních kritéríí.
Výsledky bodování byly zapsány do souhrnné tabulky, která je součást tohoto zápisu.
-

Pouze u dvou projektů byl bodový rozdíl větší než 20% a musel tudíž nastoupit třet
hodnottel.

-

České středohoří – země hradů – informační systém východ, jako třet bodoval tento projekt
ing. Petr Liška

-

Stavební úpravy objektu na zpracování zemědělských produktů, jako třet bodoval tento
projekt ing. Antonín Štech.

Na základě bodování preferenčních kriteríí, bylo sestaveno následující pořadí projektů:
1. Jakub Laušman

-

Zrací sklep

135 000

2. Porta Bohemica, o. s. - Porta Bohemica - místa známá i neznámá

625 500

3. Nadace SAPIRICON - Rekonstrukce oplocení kulturní památky - nadace Sapiricon

630 000

4. Junák - svaz skautů a skautek ČR - středisko Radobýl Litoměřice - Vybudování lanového
centra na turistcké trase KČT - žlutá (Kamýk - Třebušín)
203 850
5. Hrady Českého středohoří, o. s.
systém východ

-

6. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s.
I. etapa

České středohoří - země hradů - informační
165 474
-

Revitalizace areálu Kalvárie na Ostré 446 414

7. Václav Plesník - Stavební úpravy objektu na zpracování zemědělských produktů

800 000

Těchto 7 projektů je dle dosažených bodů za preferenční kriteria doporučeno VK pro jednání PV
ke schválení. Celkový objem fnančních prostředků na tyto projekty činí 3 006 238,-Kč. Alokace
pro výzvu č.3 činí 3 114 939,-Kč.

8. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích - Rekonstrukce historických oken a
dveří na farní budově ČCE v II. Památkové zóně Litoměřic
750 000
9. Občanské sdružení pro obnovu památek a záchranu kulturního dědictví - Oprava fasády
kostela Narození Panny Marie v Hrušovanech (st.p. 44 k.ú. Hrušovany)
668 089
Tyto dva projekty doporučuje VK jako náhradní projekty v případě vyřazení některého
z předchozích

10. Římskokatolická farnost Liběšice u Litoměřic - Obnova ohradní zdi a odvodnění pozemku
kostela Nanebevzet Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic
359 791
Tento projekt nedosáhl předepsaných 60% bodů z maximálně možných. Skutečnost činila 56,5%.
Z těchto důvodů nedoporučuje VK tento projekt ke schválení.
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