Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkowkých oblastí
Program rozroje venkola
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Zápis z qýběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě
MAS ě. 1 (l4l000/00000/453/000023/V001) z Programu rozvoje venkova na
období 2014 - 2020
konaný dne29.6.2017,17 hod. ve Dřítči,zasedací místnost OÚ
Přítomní: Jozef Petrenec, Jolana ŠtepreLrrItova, Luděk Šorm
Hosté; Krisbýna Holečková, Ivana Pazderková
Na jednání výběrové komise se dostavili 3 z 5 členůpředstavenstv a. Žadná zs zÁjmovych skupin ani veřejný sektor nemá
více jak 49 % hlasů, Výběrová komise je usnášenischopná. Pro přijmutí usnesení je pořeba souhlasu minimá|ně 2 členů

představenstva.
Nikdo z přítomných není k ždnémuprojektu ve sťetu zájmů.

Představenstvo obdrželo ápis z jednání výběrové komise (z věcného hodnocení) včetně semamu projektů v pofudí dle bodů
kontrolnich listů a ždostío dotaci.
Věcným hodnocením prošly (splnily minimální stanovenou bodovou hranici) 2 žádosti o dotaci ve Fichi l a l ádost o dotaci
ve Fichi 2.

Představenstvo prošlo návrh výběrové komise dle bodového hodnocení od nejlepšího hodnocení po nejhoršía přidělilo
projektům výši dotace dle jednotlivých ádostí o dotaci.

Celková výše alokace ve výzltě na fichi

přidělení dotace projektům dočerpána.

l

činí800 000,-Kč. Celková alokovaná částka ve výzvě na fichi 1 nebyla po

Celková výše alokace ve výmé na fichi 2 činí400 000,-Kč. Celková alokovaná částka ve výmě na fichi 2 nebyla po

přidělení dotace projektům dočerpána.
Celková rn_iše alokace ve výnlé na fichi 3 činí800 000,-Kč. Do fiche 3 nebyl podrln ádný projekt. Celková alokovaná částka
ve uýzvé na fichi 3 nebyla čerpána.
Celková výše alokace ve uýzvě na fichi 4 činí760000,-Kč. Do fiche 4 nebyl podán ádný projekt. Celková alokovaná částka

vevýmé na fichi 4 nebyla čerprána.
Celková qýše alokace ve výzvě na fichi 5 činí520 000,-Kč. Do fiche 5 nebyl podán ádný projekt. Celková alokovaná částka
ve v,ýzvě na fichi 5 nebyla čerpána.
Celková výše alokace ve výmé na fichi 6 čini 795 000,-Kč. Do fiche 6 nebyl podán žádný projekt. Celková alokovaná částka
ve výzvě na fichi 6 nebyla čerpana.
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Byly vybrány všechny předložené ádosti

o dotaci, které prošly věcným hodnocením.
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Představenstvo schvaluje seznam vybraných a nevybraných žádostípro výzvu MAS č. l
(l 4/000100000l 453 l 0o0023/v00 l ).

Pro:3

Proti:

Zdžel se:0
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USNESENÍ k výběru projektů PRv
PRV/výzva MAS č. l/l: Představenstvo schvaluje se7nam vybraných
(

1

4/000/0000

0l

a

nevybraných žádostí pro výzvu MAS č. l

453 / 000023^/00 l ).

Přílohy:
Etické kodexy/Čestnéprohlášení ke sřetu

ájmů

Dne:29.6.20|7
Zapsa|a: K, Holečková
Podpis přítomných členůpřed§tavenstva:
JozefPetrenec:
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Jolana Štepantoúa:
Luděk Šorm:
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