
Zápis a hodnotící zpráva výběrové komise 
 

 

Výzva 06-01-12 

 

(15. kolo žádostí na SZIF) 

 

Mimoň, 9. 2. 2012 

 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Rychtařík, Josef Lukavec, Petr Krejbich, Tomáš Johanovský, Jan    

            Řeháček  

 

Program: 1) Volba předsedy výběrové komise 

  2) Změna jednacího řádu výběrové komise 

  3) Resumé přijatých projektů 

  4) Vyhodnocení projektů 

  5) Závěr jednání 

 

 

1) Předsedou výběrové komise byl navržen pan Petr Krejbich. 

Usnesení:  

Předsedou výběrové komise při hodnocení výzvy 06-01-12 byl zvolen pan Petr Krejbich 

Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se:0 

 

2) Manažerka LAG Podralsko  seznámila členy s navrhovanou změnou jednacího řádu, 

který je přílohou č. 1 této zprávy. Změna se týká způsobu bodování projektů – od výzvy 06-

01-12 (15. kolo žádostí na SZIF). Výběrové komisi byl předložen návrh kanceláře MAS a 

Programového výboru na změnu bodu 6 Jednacího řádu výběrové komise v oddíle: 

 - výběr projektů probíhá na společném jednání tak, že je u jednotlivých projektů 

zaznamenáno individuální bodování všech členů výběrové komise a na základě 

matematického průměru určen konečný výsledek 

Navrhované nové znění tohoto oddílu: 

- výběr projektů probíhá na společném jednání tak, že všichni členové výběrové komise, 

resp. nadpoloviční většina přítomných členů musí dospět ke koncenzu (shodě) při 

bodování jednotlivých kritérií.  

Usnesení:  

Výběrová komise souhlasí se změnou bodování projektů a úpravou Jednacího řádu výběrové 

komise v nově navrhovaném znění: - výběr projektů probíhá na společném jednání tak, že 

všichni členové výběrové komise, resp. nadpoloviční většina přítomných členů musí dospět 

ke koncenzu (shodě) při bodování jednotlivých kritérií.  

Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se:0 

 

3) Výběrová komise se seznámila s přijatými projekty – seznam projektů včetně resumé 

projektů  a požadované dotace je přílohou č. 2. 

 

4) Členové komise společně hodnotili jednotlivé projekty dle preferenčních kritérií, platných 

pro jednotlivé fiche. 

Po výsledném sečtení všech bodů určili pořadí projektů a připravili seznam vybraných a 

nevybraných projektů. Tento seznam tvoří přílohu č. 3  této zprávy.  



 

5) Závěrem bylo konstatováno, že výběr projektů proběhl v souladu s Jednacím řádem 

výběrové komise a všichni členové komise se shodli na projektech, vybraných ve výzvě 06-

01-12. 

 

 

 

Zapsala: 

 

Dagmar Strnadová     .......................................... 

 

 

 

 

Členové výběrové komise: 

 

Josef Lukavec      ........................................... 

 

Ing. Tomáš Rychtařík     .......................................... 

 

Petr Krejbich      .......................................... 

 

Tomáš Johanovský     ......................................... 

 

Jan Řeháček      ......................................... 


