Zápis z jednání výběrové komise MAS Luhačovské Zálesí
Datum:
Místo:
Přítomni:

7. března 2013
ÚM Pozlovice
viz prezenční listina

Program společného jednání byl členům zaslán s pozvánkou a byl členy VK schválen bez připomínek.
Program:
1. Zahájení
Úvodní slovo pronesl RNDr. Roman Kašpar, ředitel společnosti, jenž přítomné uvítal v místě konání a
sdělil základní důvody uskutečnění VK MAS Luhačovské Zálesí.
Usnesení VK LZ č. 01/2013 bere na vědomí důvody uskutečnění VK MAS LZ.
Toto usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy.
2. Zpráva o činnosti MAS v rámci realizace Strategického plánu LEADER (dále jen SPL)
Ředitel společnosti podal stručnou zprávu o průběhu realizace SPL, včetně základních informací o vyhlašovaných výzvách a fichcích. Následně přítomným prezentoval základní schéma výběru, pravidla
výběru a další náležitosti nezbytné pro zdárný průběh jednání VK v souladu s Pravidly.
Usnesení VK LZ č. 02/2013 bere na vědomí zprávu o průběhu realizace SPL v Luhačovském Zálesí a
rovněž bere na vědomí informace o činnosti, závazcích a povinnostech VK MAS LZ.
Toto usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy.
3. Prezentace předložených projektů na základě výzvy č. 8 MAS Luhačovské Zálesí
RNDr. Roman Kašpar představil seznam přijatých Žádostí o dotaci, které prošly administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti ve Výzvě č. 8. V této výzvě bylo vyhlášeno 6 Fiche opatření (Fiche 1,
Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 6, Fiche 7).
Projekty byly dále rozděleny dle vyhlášených fichí do těchto oblastí:
 Fiche č. 1:
Rozvoj cestovního ruchu
 Fiche č. 2:
Rozvoj drobného a malého podnikání
 Fiche č. 3:
Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktů
 Fiche č. 4:
Podpora zemědělských podniků
 Fiche č. 6:
Obnova a rozvoj vesnic
 Fiche č. 7:
Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích

0 žádost
0 žádosti
1 žádostí
4 žádost
10 žádostí
10 žádostí

4. Hodnocení předložených projektů na základě výzvy č. 8 MAS Luhačovské Zálesí
V rámci hodnocení projektů každý člen výběrové komise obdržel:
 seznam hodnotících kritérií
 každý člen si přečetl osnovu předloženého projektu
 na jejím základě dále probíhala diskuze ke každému hodnotícímu kriteriu předloženého projektu
 na základě této diskuze bylo přiděleno ke každému bodové hodnocení
 po ohodnocení všech bodovacích kriterií byl proveden součet bodů a projekt byl vložen do
seznamu dle počtu bodů (viz. Seznam vybraných projektů)
 ke každému projektu byl vyplněn formulář - Hodnocení výběrové komise MAS, kde je uveden celkový počet bodů
5. Výběr projektů výběrovou komisí
Na základě výše zmíněného postupu byl v každé Fichi učiněn sestupný seznam žadatelů, který byl předložen VK. Počet schválených projektů v jednotlivých Fichích:





Fiche č. 3:
Fiche č. 4:
Fiche č. 6:
Fiche č. 7:

Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktů
Podpora zemědělských podniků
Obnova a rozvoj vesnic
Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích

1 žádostí
3 žádost
7 žádost
7 žádost

VK rozhodovala o vybraných žadatelích v těchto Fichích společně. V rámci Fiche 1 byla hodnocena
pouze jedna přijetá žádost. Ve Fiche 4 byly hodnoceny 4 projekty a ve Fichi 6 a 7 bylo hodnoceno po 10
žádostech o dotaci. Ve Fichi 1 a 2 nebyly zaregistrovány žádné žádosti o dotaci. Z předložených 25
projektů bylo schváleno 18 projektů k podpoře a 7 projektů bylo ustanoveno jako náhradníci.
Usnesení VK LZ č. 03/2013 schvaluje výběr celkem 18 projektů předložených ve Fichi 3, 4, 6 a 7.
Toto usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy.
Celková výše podpory v rámci Fiche 3 tudíž činí 489 755,00 Kč.
Celková výše podpory v rámci Fiche 4 tudíž činí 549 360,00 Kč.
Celková výše podpory v rámci Fiche 6 tudíž činí 2 783 984,00 Kč.
Celková výše podpory v rámci Fiche 7 tudíž činí 2 262 745,00 Kč.
Celkem Výzva 08/2013 – 6 085 844,00 Kč
Seznam všech vybraných projektů členěný dle Fichí je součástí přílohy zápisu.

6. Různé
7. Závěr
V Pozlovicích dne 7. března 2013
Zapsala: Ing. Magda Hlavičková

