MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč

Zápis z jednání Výběrové komise MAS
Litomyšlsko o.p.s.
Datum: 31.1.2012.
Místo jednání: MAS Litomyšlsko, kancelář

Program jednání:
•
•
•
•
•

Zahájení
Informace o 5. výzvě k předkládání žádostí
Rozlosování projektů, administrativa
Prezentace postupů při hodnocení projektů
Závěr

Přítomni:
Ing. Jan Šilar
Ing. Jan Andrle – v zastoupení
Ing. Martina Červinková
Jiří Storoženko
Pavel Jílek
František Mokrejš
Petr Kupka
Ing. Jiří Kysilka

MAS Litomyšlsko o.p.s.
Proseč 125, 539 44 Proseč
1) Zahájení jednání
Ivona Opletalová přivítala všechny přítomné členy VK.

2) Informace o 5. výzvě MAS Litomyšlsko
1.12.2011 byla vyhlášena 5. výzva k předkládání žádostí o dotaci z PRV v rámci MAS
Litomyšlsko. Příjem žádostí byl vyhlášen ve dnech 9.1.2012 – 20.1.2012.
Ivona Opletalová seznámila všechny přítomné členy se změnami v Pravidlech pro příjem
žádostí o dotaci – Opatření IV.1.2.
Ivona Opletalová seznámila přítomné členy s novými preferenčními kritérii a s jejím
výkladem.

Info o přijatých žádostech

V 5. výzvě k předkládání žádostí o dotaci bylo přijato 21 žádostí, k hodnocení postupuje 20
žádostí, celková částka požadované dotace – 6.825.435,-Kč. Finanční alokace na 5. Výzvu je
4.089.657,- Kč.

3) Rozlosování projektů, administrativa
Ivona Opletalová nechala rozlosovat všech 20 projektů, každý projekt bude hodnocen dvěma
hodnotiteli. Hodnotitelé podepsali potřebné dokumenty a byly jim předány žádosti o dotaci
k hodnocení.

4) Prezentace postupů při hodnocení projektů
Členové VK obdrželi manuály s preferenčními kritérii a byly zodpovězeny dotazy k hodnocení
projektů. Hodnotitelé obdrželi instrukce v jakém časovém termínu mají odevzdat hodnocení a
jakým způsobem. Všechny požadované dokumenty musí být zaslány do 13.2.2012 e-mailem na
mas-lit@seznam.cz. Po celou dobu hodnocení bude k dispozici konzultace v kanceláři, telefonicky
nebo e-mailem s pracovníky MAS Litomyšlsko.

5) Závěr
Ivona Opletalová poděkovala přítomným za účast na jednání a pozvala členy VK na další jednání a
veřejné slyšení žadatelů, které se bude konat dne 16.2.2012 v KD Poříčí u Litomyšle.
Zápis vypracovala
Ivona Opletalová
1.2.2012

