
 
  
 
 
 

 
 
 

Zápis z jednání výběrové komise MAS PLOŠTINA 
 
Datum:  25. 2. 2014 
Místo:   Kancelář MAS Ploština, budova Obecního úřadu Vysoké Pole 118 
Přítomni:  viz prezenční listina 
 

Kromě členů výběrové komise se jednání zúčastnila manažerka MAS Ploština Lenka Častulíková, která řídila 
a koordinovala jednání komise a poskytovala upřesňující informace k jednotlivým projektům i 
procedurálním otázkám.  

Program jednání byl jednomyslně odsouhlasen tak, jak byl uveden na pozvánce. 

 
Program: 

1. Zahájení, zpráva o činnosti MAS 

Přivítání členů provedl předseda MAS, pan Josef Zicha. Po té předal slovo manažerce MAS. Ta přítomným 
členům komise objasnila procedurální otázky práce výběrové komise. Následovala volba předsedy tohoto 
jednání výběrové komise. Navržena, a jednomyslně byla zvolena Pavlína Kolínková.  

 

2. Informování o předložených projektech na základě výzvy č. 9 MAS Ploština 
 
Manažerka MAS Ploština představila seznam Žádostí o dotaci v PRV 2007 - 2013 MAS Ploština, které prošly 
administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti pro vyhlášenou výzvu č. 9.  

 
Počty přijatých projektů dle vyhlášených  FICHI : 
 
Fiche č. 5:   Žijící obce MAS Ploština      2 žádosti 
 

3. Hodnocení předložených projektů na základě výzvy č. 7 MAS Ploština 
 
V rámci hodnocení projektů každý člen výběrové komise obdržel:  

• Seznam hodnotících kriterií,  
• metodický manuál pro výběr projektů pro 9. výzvu MAS Ploština, 
• každý člen si přečetl osnovu předloženého projektu, 
• každý hodnotitel na základě stanovených bodovacích kritérií ohodnotil a přidělil každému 

projektu své bodové hodnocení, 
• hodnotitelé během bodování měli možnost s manažerkou diskutovat o jednotlivých 

bodovacích kritériích u příslušných projektů a požadovat upřesňující informace k projektům, 
• po ohodnocení všech bodovacích kriterií byl proveden součet bodů a projekt byl vložen do 

seznamu dle počtu bodů (viz PŘÍLOHA č.1), 
• ke každému projektu byl vyplněn  formulář - Hodnocení výběrové komise Mas, kde je uveden 

celkový počet bodů. 
 
 



 
  
 
 
 

 
 
 

4. Bodování projektů výběrovou komisí 

Na základě výše zmíněného postupu byl ve výzvě číslo 9 MAS Ploština vytvořen seznam projektů seřazený 
podle čísla fiche a počtu získaných bodů v jednotlivých fichí. Viz příloha č. 1. 

 

5. Alokace pro jednotlivé FICHE a výběr jednotlivých projektů k podpoře  

Finanční alokace pro 9. výzvu MAS Ploština byla stanovena na celkovou částku 74 664,- Kč, avšak na 
základě navýšení alokace možné k závazkování  na Portálu farmáře / snížení požadované dotace na základě 
podané žádosti o proplacení/ a rozhodnutím Programového výboru byla finanční alokace pro 9. výzvu MAS 
Ploština navýšena na částku 146 512,- Kč. Tato částka byla stanovena z důvodu celkového vyčerpání 
přidělené alokace do konce období.  

 

Pro fichi 5 byla ve výzvě stanovena alokace 146 512,- Kč, celkem požadována dotace na základě podaných 
projektů činí 134 010,- Kč. 

 

Na základě této úpravy byly schváleny projekty k podpoře následně. 

Ve fichi 5 : - Doplnění hracích prvků na koupališti v Návojné (Obec Návojná) 

 - Vybavení knihovny s PC učebnou (Obec Vysoké Pole) 

  

Výběrová komise tímto rozdělila 134 010,- Kč mezi 2 projekty.  Manažer oznámil, že projektové žádosti a 
jejich kompletní dokumentace budou odevzdány na pracoviště SZIFu   v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV a 
to dne 6. 2. 2013. 
 
 6. Různé 
 
Následná debata se věnovala dění na území MAS Ploština a pokračování MAS v roce 2014.  
 

7. Závěr    
 
 
 
25.2.2014 
        
Zapsala: Lenka Častulíková, manažer MAS  
Ověřil :  Pavlína Kolínková, předsedkyně VK MASP a Mgr. Zdenek Miklas, manažer MASP 
 

 

  -------------------------------------------------------- 

 Razítko a podpis manažera MAS Ploština 
 Častulíková Lenka 


