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

kancelář: 
Y3:1;".Tš1;9

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

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

ze dne 27. dubna 2O2L

JednáníVýběrové komise bylo přítomno 6 členů (viz zápis prezenční listiny).

Program:
1) Výsledky hodnocen í 7 . výzvy MAS Mohelnicko - PRV, Fiche ]. a 7

Vrámci 7. vyhlášenévýzvy MAS Mohelnicko PRV pro Fichi 1- Podpora zemědělských podniků a
Fichi 7 - Rozvoj v obnova obcí bylo v řádném termínu od 15. 3.2O2t do 2. 4.2O2I přes internetové
rozhraní Portálu farmáře na MAS Mohelnicko podáno celkem 13 žádostío dotaci.

Seznam přijatých Žádostí o dotaci - Fiche 1

žadatel název Žádosti o dotaci

Martin zbořil Drtič slámy
Josef Vykydal Zastřešeníocelové kolny pro sklad krmiva
JiříMalý Radličkový podmítač
kamil Lachnit Pořízení jednořádkového vyorávače brambor
Radomír Vyjídáček Rozmetadlo chlévské mrvy

Seznam přijatých Žádostío dotaci - Fiche 7

žadatel název Žádosti o dotaci

Město Loštice Modernizace vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice
obec Třeština Ms Třeština - bezpečně vidět
Obec Moravičany Výměna oken a dveřív kulturním domě
obec Maletín MŠ Maletín - hvsienické zázemí
Spolek ručních řemesel Mohelnice Zefektivnění činnosti spolku
obec palonín Vybudování altánu v obecní zahradě
Obec Klopina Rekonstrukce Mš klopina
obec pavlov Obnova a pořízenínového městského mobiliáře a herních prvků do

Dne 7. 4. 2O2I proběhly administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti jednotlivých přijatých
Žádostí o dotaci. Kontroly Žádostí o dotaci provedly manažerky sekretariátu MAS Mgr. Jitka
Macháčková a lng. Adéla Teterová, Před zahájením kontrol dne 7. 4. 2021, hodnotitelky podepsaly
Etický kodex o nepodjatosti.
Všechny obdržené Žádosti o dotaci splnily podmínky administrativní kontroly a kontroly
přijatelnosti a byly postoupeny do dalšího kola hodnocení.
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MAS Mohelnicko, z.s.
sídlo: U Brány 91612,789 85 Mohelnice

kancelář:t:l;flši;9

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

Rada spolku dne 13,4.2O2I na svém jednánívylosovala hodnotitelské týmy pro jednotlivé Fiche:
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název č!ena zástupce zájmová skupina
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Spolek ručních řemesel Mohelnice vlasta jirásková Zs5

Mgr. Dagmar Tkáčová Mgr, Dagmar Tkáčová Zs6

obec palonín Hana Ficnarová ZsL
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Automotoklub Mohelnice v AČR Miroslav stratil ZS5

úsovsro AGRo, s.r.o. Bc. Lenka Horká zs2

Mgr. Dagmar Tkáčová Mgr. Dagmar Tkáčová zs6

Hodnotitelé byli dne 19. 4. 2O2I proškoleni ve věci věcného hodnocení jednotlivých Fichí, kdy
současně podepsali Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru Žádostí o dotaci
předložených na základě výzvy Místní akční skupiny,

Hodnocenívšech Žádostí o dotaci vrámci vyhlášené 7.výzvy PRV proběhlo 26, 4.2021, vkanceláři
MAS Mohelnicko, kdy hodnotitelská komise k Fichi ]- zasedala od 9:00, k Fichi 7 od ].0:00.
Hodnotitelé hodnotili žadatelem navržené bodové hodnocení jednotlivých preferenčních kritérií,
které byly součástí formuláře Žádosti o dotaci, na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti 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 jednotlivých
Fichí. Jitka Macháčková jako vedoucízaměstnanec pro SCLLD předložil seznam Výběrové komisi.

Výběrová komise na svém zasedánívyznačila Žádosti o dotaci navržené ke schválení:

Fiche 1

žadate! název Žádosti o dotaci počet bodů stanovisko vk
JiříMalý Radličkový podmítač 90 navržená ke schválení

Josef Vykydal Zastřešeníocelové kolny pro sklad krmiva 90 navržená ke schválení

kamil Lachnit
Pořízen í jed nořád kového vyorávače
brambor

80 navržená ke schválení

Martin zbořil Drtič slámy 7o navržená ke schválení

Radomír Vyjídáček Rozmetadlo chlévské mrvy 7o navržená ke schválení
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MAS Mohelnicko, z.s.
sidlo: U Brány 91612,789 85 Mohelnice

ka ncelář: 
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e-mail: masmohelnicko@email.cz
web: www. masmoheln icko.cz

Fiche 7

žadatel název Žádosti o dotaci počet bodů stav
Spolek ručním řemesel
Mohelnice

Zefektivnění činnosti spolku 110 Navržená ke schválení

Obec Moravičany Výměna oken a dveřív kulturním domě 110 navržená ke schválení

obec Třeština tvŠ třeština - bezpečně vidět 105 navržená ke schválení

obec palonín Vybudování altánu v obecní zahradě 90 navržená ke schválení

obec pavlov Obnova a pořízenínového městského
mobiliáře a herních prvků do

80 navržená ke schválení

Obec Klopina Rekonstrukce MŠ t<lopina 55 navržená ke schválení

obec Maletín tvtŠ tvtaletín - hygienické zázemí 55 navržená ke schválení

Město Loštice
Modernizace vybavení kmenových tříd
Mateřské školy Loštice

40 navržená ke schválení

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.

zapsala:Lenkavlasová /bry' /*4, l
ověřovatel: Bc. Lenka Horká qfufl1t{hl(tn{;

rvnopsrcÁ urutE
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

il{A$s-,,,*

FfimilffiruífiKil

MAS Mohelnlcko, r.s.
U B'i,ány 2

789 85 Mohelnict:
Ěo,zzan,s.s-t

www. ma smohqln icko, ci

/Antonín Pospíšil
předseda Výběrové komise

MAS Mohelnicko, z,s.
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