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Zápis z výběrové komise 

konané ve středu 30. srpna 2017 ve Veselí nad Moravou 
 

 

Přítomni členové VK: Lenka Buráňová (podnikatel), Miroslav Kuřimský( podnikatel), Jarmila 

Hrušková (starostka), Antonín Jelének (starosta), Ing. Martin Křižan (starosta), Vít Hrabal                    

( neziskový sektor), Marie Petrů (neziskový sektor), Mgr. Antonín Okénka (starosta), Jana Bujáková, 

Mgr. Vlastimil Vaněk 

 

Poměr zástupců veřejného sektoru 40% a soukromého sektoru 60%. Výběrová komise je 

usnášení schopná. 

 

Program :  

 

Volba předsedy výběrové komise: 

Členové výběrové komise navrhují do funkce předsedkyně paní Lenku Buráňovou. 

Usnesení 1: Výběrová komise schvaluje do funkce předsedkyně výběrové komise Lenku 

Buráňovou                                                                                                                                       8, 0, 0 

 

1. Seznam přijatých projektů v rámci 1. Výzvy PRV po provedené administrativní kontrole 
 

Vedoucí manažerka SCLLD představila členům výběrové seznam 40 projektů, které byly 

zaregistrovány a které prošly kontrolou přijatelnosti a administrativní kontrolou. Nejvíce projektů bylo 

podáno do FICHE 4 – Podpora zemědělských podniků – celkem 19. V rámci podpory nezemědělských 

aktivit bylo podáno 12 projektů z toho 5 projektů do FICHE 1 -  Zlepšení technologické vybavenosti 

podniků a 7 projektů do FICHE 5 -  Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení 

venkovské turistiky. Dále byl zájem i o FICHI 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů, kde bylo podáno 7 projektů, převážně žádali o podporu vinaři. Do Fiche 7 – Zvyšování 

společenského využití lesa byly podány 2 projekty obcí na workoutové  hřiště. Do FICHE 3 nebyl 

podán žádný projekt a ani žádný žadatel nekonzultoval přípravu takového projektu. Do FICHE 6 nebyl 

podán žádný projekt, obce měly zájem, ale nebyly zpracovány projektové dokumentace. Do FICHE 8 

nebyl podán žádný projekt, jeden subjekt měl zájem, ale nestihl zpracovat žádost o dotaci.  

 

Příloha č.1 – Seznam zaregistrovaných projektů v rámci 1. Výzvy PRV 

 

2. Školení členů výběrové komise k hodnocení 
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Vedoucí manažerka SCLLD seznámila členy výběrové komise s preferenčními kritérii v rámci všech 8 

FICHÍ, které byly vyhlášeny. Hodnocení projektů bude pouze v rámci těchto 5 FICHÍ : FICHE 1, 

FICHE 2, FICHE 4,  FICHE 5, FICHE 7. 

 

Příloha č.2 – Doplňující údaje k hodnocení projektů 

 

 

3.  Přidělení projektů členům výběrové komisi 

 

Vedoucí manažerka SCLLD připravila návrh na přidělení projektů členům VK. Členové výběrové 

komise se seznámili s přidělenými projekty a žádný z nich neshledal problém se střetem zájmu. 

Členové výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a poté jim byly projekty včetně  

příloh předány v elektronické podobě k hodnocení. Pan František Křivák bude proškolen z důvodu 

dovolené individuálně. 

 

Příloha č.3 – Přidělení projektů hodnotitelům 

 

4. Závěr, diskuse 

 

Hodnocení projektů bude probíhat individuálně, každý hodnotitel bude bodovat samostatně. Své 

bodování zapíše do hodnotící tabulky vygenerované ze žádosti. Jeden projekt hodnotí tři hodnotitelé, 

kteří by se měli na přidělení bodového hodnocení v rámci jednoho projektu dle preferenčních kritérií 

shodnout. 

Na závěr jednání předseda MAS poděkoval členům výběrové komise za účast a spolupráci. 

Projekty budou obodovány a následně společně projednány výběrovou komisí dne 5. 9. 2017. 

 

 

 

 

Zapsala:  Jana Bujáková 

Vedoucí manažer SCLLD 

 

 

 

 

Ověrila: Lenka Buráňová 

Předsedkyně výběrové komise MAS 
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