RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Náměstí Míru 1
795 01 RÝMAŘOV
IČ : 26836122
ZÁPIS
z jednání výběrové komise RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ze dne 31. 10. 2011 v 10,00
hodin v zasedací místnosti MěÚ Rýmařov
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Seznámení s přijatými projekty do výzvy 05 2011
Volba předsedy výběrové komise
Veřejná obhajoba projektů z výzvy 05 – 2011
Hodnocení projektů předložených do výzvy 05-2011

Projednáno:
1.
Do vyhlášené výzvy 05-2011 pro předkládání žádostí o dotaci v rámci
realizace Strategického plánu LEADER Rýmařovsko bylo přijato celkem 10 projektů. Ty
prošly administrativní kontrolou a jsou předloženy výběrové komisi pro hodnocení. Pro
jednotlivé FICHE do kterých byly projekty přijaty, jsou vytvořena preferenční kritéria a
podle nich budou postupovat jednotliví hodnotitelé.
Počty přijatých projektů podle FICHÍ :
FICHE č. 4 - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby - 6 ks
FICHE č. 5 - Kulturní dědictví
4 ks
Jednotlivým členům výběrové komise byly předány hodnotící listy pro bodové
hodnocení. Podle střetu zájmu u jednotlivých byl pro hodnocení projektů náhradník, který
doplnil počet členů výběrové komise na šest členů.
2. Pro dnešní jednání výběrové komise byla zvolena všemi přítomnými členy
předsedkyní paní Eva Lašáková.
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.

Časový rozpis veřejných prezentací- obhajoby jednotlivých žadatelů:
Název žadatele

Název projektu

KLUB
BIATLONU
BŘIDLIČNÁ
Obec Jiříkov
Obec Velká Štáhle

Zázemí pro sportovní oddíl KLUB BIATLONU
BŔIDLIČNÁ
"Pojďte si hrát na Sovinec" - dětská hřiště
Rekonstrukce hřbitova - část 1- Kolumbárium

Město Rýmařov
Přátelé Tvrdkovska, o.s.

Vybudování divadelního sálu pro Rýmařovsko
Zachraňujme prvky venkovské krajiny kaplička
Ruda u Rýmařova
Máme rádi zvířata-"Přestavba hospodářské
budovy"

Český svaz chovatelů
základní organizace
Břidličná
Římskokatolická farnost
Ryžoviště
Obec Václavov u
Bruntálu
Obec Dolní Moravice
Římskokatolická farnost
Dolní Moravice

Věžní hodiny na kostele sv. Jana Křtitele v
Ryžovišti
Zachraňme kulturní památku-hřbitovní zeď
Bavme se a poznávejme svůj region
Kostel čistý bez vody a plísní

Čas pro
prezentaci
10,00
10,15
10,30
10,45
11,00
11,15
11,30
11,45
12,00
12,15

Veřejné obhajoby se nezúčastnili zástupci žadatelů obce Dolní Moravice a
Římskokatolická farnost Ryžoviště.
3. Po veřejné obhajobě byly od jednotlivých členů výběrové komise sebrány a
sečteny body k jednotlivým preferenčním kritériím každého projektu. Celkový
průměrný počet bodů z preferenčních kritérií pak stanovil u jednotlivých projektů
jejich pořadí v jednotlivých Fichích.
Závěrem byl vyhotoven sumář ke každému projektu za všechny hodnotitele a tím
stanoveno bodové hodnocení všech projektů přijatých do výzvy 05-2011. Takto u
jednotlivých FICHÍ bylo stanoveno pořadí uchazečů.
Toto pořadí stanovilo čerpání financí u jednotlivých Fichí a bylo podkladem
pro vytvoření Seznamu vybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy 05-2011.
Protože částka požadované dotace pro projekty, nepřevyšovala alokaci pro tuto výzvu,
mohly být podpořeny všechny přijaté projekty.
Zapsal: Petr Pecha

............................................
Eva Lašáková
předsedkyně výběrové komise MAS
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

