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zÁpls
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 19L4[  2017

konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Přítomr}/...  dle  prezenční  listiny

Programjeďnán/'.'        1)  Schválení programu, jmenování zapisovatele a  ověřovatelů
2)  Informace  k hodnocení Žádostí o  podporu  ve výzvě  PRV  1
3)  Podpis  Čestného  prohlášení osoby  podílející se  na  hodnocení či

výběru  projektů
4)  Předání podkladů  k hodnocení Žádostí o dotaci  ve výzvě  PRV  1
5) Závěr

Zap/.sovafe/.'  Ing.  Tomáš Vidlák

Ověřovafe/é,'  Ing.  Jaroslav  Bašek,  Bc.  Michaela  Zemanová

Průběh iednání:

1)   Vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  zahájil  jednání  v  16  hodin.   Na  úvod  přivítal

všechny    přítomné    a    konstatoval,    že    Výběrová    komise   je    usnášeníschopná.
Přítomní členové  následně  schválili  program jednání,  zapisovatelem jmenovali  lng.
Tomáše Vidláka  a  ověřovateli  lng.  Jaroslava  Baška  a  Bc.  Michaelu  Zemanovou.

2)   Poté  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  seznámil   přítomné  se  všemi   podklady

potřebnými   k  provedení  věcného   hodnocení  projektů.   Členové  Výběrové   komise
byli  seznámeni  s jednotlivými  kritérii  pro  věcné  hodnocení  a  s  dalšími  podmínkami

týkajícími  se  hodnocení  projektů.

3)   Následně  byli  přítomní  členové  vyzváni  k  prostudování  textu  Čestného  prohlášení

osoby   podílející   se   na   hodnocení   či   výběru   projektů   předložených   na   základě
výzvy  Místní akční skupiny,  které  poté  podepsali.

4)   V  rámci  předposledního  bodu  byly  přítomným  členům  předány  všechny  materiály

společně  s  předloženými   Žádostmi   o   dotaci   v elektronické   podobě.   Zároveň   byl

připomenut   termín   zasedání   Výběrové   komise   -   středa   17.5.   2017   od   16   h.
v  kanceláři  MAS.

5)   Na  závěrjednání vedoucí zaměstnanec strategie  CLLD  poděkoval  všem  přítomným
za  účast a  v  17:25  h.  ukončil jednání.

V  Dobrušce  dne  19,  dubna  2017

Místní akční skupina POHODA venkova, z[s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Za psa l :

Č,,_ťi-_ .,,lL
Ing.  Tomáš  Vidlák

Ověřovatelé:

Bc.  Michaela  Zemanová

Místní akční skupina POHODA venkova, z[s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška


