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Zápis z jednání Výběrové komise
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.
21. 10. 2013, 14:30 h, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec
Přítomní dle prezenční listiny: Pavel Koubek, Mgr. Zdeněk Vaněk, Ing. František Novák,
Mgr. Pavel Hrala.
Předsedající: Mgr. Zdeněk Vaněk
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod.
Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, ověření minulého zápisu.
Bodování jednotlivých žádostí
Schválení seznamu vybraných/nevybraných žádostí.
Závěr.

Bod 1 - Úvod
Jednání zahájil manažer MAS Pavel Hrala, přivítal přítomné na druhé schůzi výběrové
komise (VK) MAS Humpolecka.
Bod 2 - Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele
Pavel Hrala seznámil přítomné s programem jednání. S programem souhlasili všichni
přítomní. Zapisovatelem byl určen František Novák, ověřovatelem zápisu Pavel Hrala.
Bod 3 - Bodování jednotlivých žádostí
Členové výběrové komise obdrželi jednotlivé žádosti v dostatečném předstihu před jednáním,
aby se s nimi mohli detailně seznámit. Členové VK udělili žádostem body za jednotlivá
preferenční kritéria. Počet udělených bodů zaznamenali hodnotitelé do Záznamu bodování
člena výběrové komise. Pan Hrala přepsal jednotlivé záznamy o bodování do výsledné
tabulky, ze které je patrné, kolik výsledných bodů obdržel každý projekt.
Bod 4 – Schválení seznamu vybraných/nevybraných žádostí
Na základě udělených počtu bodů byly žádosti seřazeny sestupně a byl vyhotoven seznam
vybraných/nevybraných žádostí, který je přílohou tohoto zápisu. K podpoře byly vybrány
žádosti číslo 4/2013, 1/2013, 6/2013 a 7/2013 s tím, že celková alokace pro tréninkovou
výzvu se navýší o 600 Kč na 50 600 Kč.
Usnesení:
Výběrová komise schvaluje seznam vybraných/nevybraných žádostí a doporučuje Radě
sdružení, aby schválila navýšení alokace pro tréninkovou výzvu na 50 600 Kč.
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Bod 5 – Závěr
Jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin.

Zapsal: František Novák

…..……………………………
V Humpolci, dne 21. 10. 2013

Ověřil: Pavel Hrala

…..……………………………
V Humpolci, dne 22. 10. 2013

Přílohy: Seznam vybraných/nevybraných žádostí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Stránka 2 z 2

