
MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: U Brány 91612,789 85 Mohelnice

kancelář: Moravičany 330
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e-mail: masmohelnicko@email.cz
web, www. masmohelnicko. cz

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Mohelnicko, z.s.

ze dne 28. července 2020

jednáníVýběrové komise bylo přítomno 6 členů (viz zápis prezenčnílistiny).

Program:
1) Výsledky hodnocení5. výzvy MAS Mohelnicko - PRV, Fiche 4

V rámci 5, vyhlášené výzvy MAS Mohelnicko PRV pro Fichi 4 - Podpora efektivního hospodaření v
lesích byly v řádném termínu od 8. 6. 2O2O do 7.7.2O2O přes internetové rozhraní Portálu farmáře
na MAS Mohelnicko podány celkem 4 Žádosti o dotaci.

Seznam přijatých Žádosti o dotaci- Fiche 4

žadatel název Žádosti o dotac!

obec police Pořízen í příkopového m ulčovače

Obec Mírov Ramenová sekačka na údržbu lesních cest

Loštická lesní, s.r,o. Technologie pro výrobu štípaného palivového dříví

JiříVyjídáček pořízení traktorového návěsu

Vtermínu od 8, 7. 2020 do 13.7.2020 proběhly administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti
jednotlivých přijatých Žádostí o dotaci. Kontroly Žádostí o dotaci provedly manažerky sekretariátu
MAS Mgr. jitka Macháčková a Mgr. Lucie Grundová. Před zahájením kontrol dne 8. 7.2020
hodnotitelky podepsaly Etický kodex o nepodjatosti.
Všechny obdržené Žádostl o dotaci splnily podmínky administrativní kontroly a kontroly
přijatelnosti a byly postoupeny do dalšího kola hodnocení.

Rada spolku dne 8.7.2020 na svém jednánívylosovala hodnotitelský pro Fichi 4:
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název člena zástupce zájmová skupina

Obec Moravičany Antonín Pospíšil zsI

Mgr. Dagmar Tkáčová Mgr. Dagmar Tkáčová Zs6

Spolek ručních řemesel Mohelnice vlasta Jirásková Zs5
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sidlo: U Brány 91612,789 85 Mohelnice

kancelář: Moravičany 330
lC: 226 70 157

e-mail, masmohelnicko@email.cz
web, www. masmohelnicko.cz

Hodnotitelé byli dne 17. 7, ZO2O proškoleni ve věci věcného hodnocení, kdy současně podepsali
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru Žádostí o dotaci předložených na základě
výzvy M ístní a kčn í skupiny.

Hodnocenívšech přijatých Žádostío dotaci v rámci vyhlášené 5. výzvy PRV proběhlo 23.7.2O2O od
9:00 v kanceláři MAS Mohelnicko.
Hodnotitelé hodnotili žadatelem navržené bodové hodnocení jednotlivých preferenčních kritérií,
které byly součástí formuláře Žádosti o dotaci, na základě údajů, které žadatel uvedl vŽádosti o
dotaci či v doložených přílohách. Bodové hodnocení včetně jeho zdůvodnění je uvedeno
v kontrolním listu dané Žádosti o dotaci.

Po předložení kontrolních listů sekretariát MAS sečetl udělené body, stanovil výsledný počet bodů a
sestavil seznam doporučených/nedoporučených/náhradních Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené
Fiche. Jitka Macháčková jako vedoucízaměstnanec pro SCLLD předložil seznam Výběrové komisi.

Předseda Výběrové komise se následně zúčastní jednání Rady spolku MAS a seznámí ji s výsledky
hodnocení a současně předloží seznam Žádostí o dotaci navržených ke schválení.
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zapsala: Lenka vlasová /h.ry /*fu/
ověřovatel: Hana Ficnarová zV Ul a/VÝ4,L aU n,rt#ťiiifru
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Výběrová komise na svém zasedánívyznačila Žádosti o dotaci navržené ke schválení:

žadatel název Žádosti o dotaci počet bodů stanovisko vk
obec police Pořízení příkopového m ulčovače 60 navržená ke schválení

Obec Mírov Ramenová sekačka na údržbu lesních cest 50 navržená ke schválení

Loštická lesní, s.r.o.
Technologie pro výrobu štípaného
palivového dříví 50 navržená ke schválení

JiříVyjídáček pořízení traktorového návěsu 40 navržená ke schválení


