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Pravidla pro výběr projektů
4. výzva - 15. kolo - 2012
Ve 4. výzvě byly vyhlášeny fiche č. 1, 2, 4, 6 a 10.
 Fiche č. 1 - Zahrada s historií je zahrada s budoucností,
hlavní opatření - III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 Fiche č. 2 - Plánování a obnova zahrady jako základ jejího udržitelného rozvoje,
hlavní opatření - III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
 Fiche č. 4 - Venkov je zahrada, ve které je možné prožít plnohodnotně kvalitní a
udržitelný život, hlavní opatření - III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
 Fiche č. 6 - Zahrada, ve které kvete i podnikání - pro nezemědělce,
hlavní opatření - III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 Fiche č. 10 - Venkov Zahrada, ve které kvete i podnikání - pro zemědělce v zemědělství,
hlavní opatření - I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Celkem bylo předloženo 16 projektů: fiche č. 1 - 4 projekty, fiche č. 2 - 2 projekty, fiche č. 4 8 projektů, fiche č. 6 - 1 projekt, fiche č. 10 - 1 projekt.
Programový výbor na svém jednání dne 16. 2. 2012 (jednání proběhlo před stanovením
výsledků výběrovou komisí MAS) podle finančního plánu SPL, alokace na projekty a v soulady
s Pravidly MAS rozhodl o následujícím způsobu alokací na jednotlivé fiche:
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celková alokace 2012 – 4 489 764 Kč
fiche č. 1 - 1 442 629 Kč - k podpoření všech projektů
fiche č. 2 - 937 485 Kč - k podpoření všech projektů
fiche č. 4 - 1 740 148 Kč – k plné podpoře několika projektů do výše vyčerpání alokace
fiche č. 6 - 69 502 Kč - k podpoření všech projektů
fiche č. 10 - 300 000 Kč - k podpoření všech projektů
Nevyčerpaná část alokace bude převedena do další výzvy MAS OZJ.
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Postup výběru projektů
Základem pro výběr projektů bude bodové hodnocení členů výběrové komise. Pokud je
požadovaná dotace na projekt nižší než uvedená alokace pro fichi, pak projekt bude
podpořen plně a bude na seznamu vybraných projektů. Nemůže-li být podaný projekt
podpořen v plné výši dotace, bude uveden mezi nevybranými projekty.
Výběrová komise podle uvedeného postupu určí vybrané a nevybrané projekty. Každý
žadatel o dotaci obdrží souhrnnou tabulku, ve které budou uvedena výsledná bodová
hodnocení všech projektů. Ke svému projektu pak obdrží každý žadatel přehled o výši
přidělených bodů výběrovou komisí za splnění jednotlivých preferenčních kritérií, ke kterým
bude zavázán po schválení výsledků výběrové komise členskou schůzí MAS OZJ .
Výsledky výběru projektů musí odsouhlasit členská schůze MAS, která se uskuteční dne
1.3.2012. Po jejím odsouhlasení budou podpořené projekty registrovány na SZIF a
nepodpořené projekty budou na MAS archivovány.
Vybrané projekty budou podléhat administrativní kontrole SZIF. Do 21 dnů od posledního
dne registrace projektů na SZIF budou žadatelé vyzváni k odstranění neúplnosti v podané
žádosti, tj. v polovině dubna 2012.
Výsledky výběru projektů budou zveřejněny na webu MAS nejpozději do 14 dnů od schválení
členskou schůzí MAS.
Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková, manažer MAS
Ve Veliši dne 20. 02. 2012

