
 
 

 
RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

Náměstí Míru 1 

795 01 RÝMAŘOV 

IČ : 26836122 

 

Z Á P I S 

z jednání Výběrové komise MAS  RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ze dne 28. 2. 2014 

v 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Rýmařov 

 
Přítomni : dle prezenční listiny 

 

Program:   

1. Seznámení s přijatými projekty do výzvy 08- 2014 

2. Volba předsedy výběrové komise 

3. Veřejná obhajoba projektů z výzvy 08 – 2014 dle harmonogramu 

4. Hodnocení projektů předložených do výzvy 08-2014, stanovení pořadí projektů 

v jednotlivých Fichích  

 

Projednáno :  

 1.        Do vyhlášené výzvy  08-2014 pro předkládání žádostí o dotaci v rámci 

realizace Strategického plánu LEADER Rýmařovsko byly přijaty celkem 3 projekty.  Ty 

prošly administrativní kontrolou a jsou předloženy Výběrové komisi pro hodnocení. Pro 

vyhlášenou FICHI č.4, jsou vytvořeny preferenční kritéria a podle nich budou postupovat 

jednotlivý hodnotitelé. 

 Počty přijatých projektů podle FICHÍ :  

FICHE č. 4  - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby    -     3 ks 

 

 Jednotlivým členům výběrové komise byly předány hodnotící listy pro bodové 

hodnocení. Podle střetu zájmu u jednotlivých žadatelů byl pro hodnocení projektů navržen 

náhradník, který doplnil počet členů výběrové komise na šest členů a dodržela se tak 

sektorová vyrovnanost. 

  

 2. Pro dnešní jednání výběrové komise byl zvolen všemi přítomnými členy  předseda 

výběrové komise Mgr. Jan Vinohradník  
Hlasování :   7 pro  

Zdržel se :  0      

 

 3. Pak byla zahájena veřejná obhajoba projektů, dle harmonogramu na pozvánce 

přistupovali jednotliví žadatelé před výběrovou komisi a v časovém intervalu 10 minut se 

snažili představit projekt a doplnit informace k jednotlivým preferenčním kritériím. Pak byl 

dán prostor jednotlivým členům výběrové komise na doplňující otázky. Celkový čas 

prezentace byl pro každého žadatele 20 minut. 

 



Časový rozpis veřejných  prezentací- obhajoby  jednotlivých žadatelů:  

 
 Název žadatele Název projektu Čas pro 

prezentaci 

1. Město Břidličná Výměna střechy – požární zbrojnice Břidličná 9,00 

2. Město Rýmařov Počítačová učebna pro Rýmařovsko 9,20 

3. Obec Stará Ves Základní škola s novou střechou 9,40 

 

 Veřejné obhajoby se zúčastnili zástupci všech žadatelů.  

 

 4. Po veřejné obhajobě byly od jednotlivých členů výběrové komise sebrány a 

sečteny body k jednotlivým preferenčním kritériím každého projektu. Průměrné 

hodnoty za všechny hodnotitele u každého preferenčního kritéria a následný součet 

průměrů všech preferenčních kritérií stanovil získané body žadatelů po hodnocení 

výběrovou komisí. 

Získané body tak vytvořily pořadí projektů u  Fiche č. 4 vyhlášené ve výzvě 08-2014. 

Takto u této FICHE bylo stanoveno pořadí uchazečů. 

 Takto stanovené pořadí je podkladem pro jednání správní rady MAS 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s., které bude rozhodovat o čerpání finančních prostředků pro 

vyhlášenou FICHI. 

Bodové hodnocení MAS u jednotlivých žadatelů v žádosti o dotaci bude podepisovat 

statutární zástupce MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

 

 

Tabulka se stanoveným pořadím podle získaných bodů u Fichí z výzvy 08-2014 . 

 

 

Fiche č.4 Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 

Pořadí Žadatel Název projektu Body 

1. Město Rýmařov Počítačová učebna pro Rýmařovsko 165,00 

2. Obec Stará Ves Základní škola s novou střechou 160,00 

3. Město Břidličná Výměna střechy – požární zbrojnice Břidličná 148,33 

 

 

Zapsal: Petr Pecha 

 

 

                                                                           ............................................         

       

                                                                               Mgr. Jan Vinohradník  

                                            předseda výběrové komise MAS 

                                            RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 

               


