Zápis z jednání Výboru spolku MAS
(Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS – výběr projektových ŽoP)
Datum jednání
Čas jednání
Místo jednání
Seznam členů hodnotící komice

22. května 2018
13:00 hodin
Bartošovice čp. 1 – zámek
Dle prezenční listiny

Název MAS
Číslo SCLLD
Číslo výzvy MAS

MAS Regionu Poodří, z.s.
CLLD_15_01_016
005/05_17_088/ CLLD_15_01_016
2. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP –
Výsadba dřevin

Název výzvy MAS

Přehled hodnocení projektů:
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název žadatele
Celkové způsobilé výdaje projektu
Příspěvek EU
Formální náležitosti a přijatelnost
Bodové hodnocení
Výsledek věcného hodnocení
Výběr projektových ŽoP
Výhrady k podpoře (financování)/důvody
nepodpoření projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0006940
Výsadba remízů v CHKO Poodří
ČSOP Studénka ZO 70/03
3.419.670,94 Kč
2.906.720,29 Kč
ŽoP spnila podmínky FNaP po doplnění
65
Žádost splnila podmínky věcného
hodnocení
ŽoP doporučena k podpoření
X

Jednání výboru spolku zahájil manažer MAS Regionu Poodří Ing. Oldřich Usvald,
jednání výboru spolku je fáze výběru projektových žádostí v hodnocení projektů OPŽP na MAS.
V úvodu jednání byli členové výboru spolku proškolení o střetu zájmů, podepsali etický
kodex, byl jim vysvětlen postup při výběru projektových žádostí. Výbor spolku MAS nemůže
měnit pořadí projektů ani hodnocení žádostí o podporu. Z jednání výboru spolku je pořízen
zápis a výstupem je seznam doporučených, popř. seznam náhradních a nedoporučených
projektů.
Následovalo představení pracovníkem pro OPŽP, Bc. Sandrou Genčiovou, jediného
projektu s názvem Výsadba remízů v CHKO Poodří, který byl do výzvy předložen a prošel
kontrolou formálních náležitosti a přijatelnosti s výsledkem – Žádost o podporu splnila FNaP
po doplnění. Projekt při věcném hodnocení získal 65 bodů, a tudíž získal potřebný počet bodů
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ke splnění věcného hodnocení. Dále byla žádost schválena výběrovou komisí s pořadovým
číslem 1.
Členové výboru spolku provedli sestavení seznamu na základě výše uvedeného.
Výsledkem této fáze hodnocení projektů je seznam - projekt s názvem Výsadba dřevin v CHKO
Poodří je doporučen k podpoření.
Po jednání Výboru spolku MAS je projektová žádost o podporu připravena k dokončení.
Dokončením se rozumí změna stavu žádosti na některý z finálních centrálních stavů v MS
2014+.
Výsledek hodnocení - žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.
Ing. Oldřich Usvald poděkoval členům výboru spolku za odpovědný přístup a odborné
posouzení přijaté žádosti o podporu.

Přílohy: Prezenční listina
Zapsala:

…………………………………………..
Bc. Sandra Genčiová
animace SCLLD a OPŽP

Přítomní členové výboru spolku svým podpisem tohoto zápisu potvrzují výsledek jednání.
Jméno a příjmení

ZS

Podpis

Ing. Richard Ehler

Veřejná správa

přítomen

MVDr. Kateřina Křenková

Veřejná správa

přítomen

Mgr. Pavel Mrva

Veřejná správa

přítomen

Ing. Vladimír Nippert
Ing. Eva Janošová
Lenka Dostálová

Spolkové, společenské a kulturní
aktivity
Nezemědělská činnost nebo
podnikání
Nezemědělská činnost nebo
podnikání

přítomen
přítomen
přítomen
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