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Místníakčnískupina Brána do českéhoráje, o.s.
sídlo: Libuň 27,507 15 Libuň
lČo 27o 45 757

Brono do Leskeno role/ o,s,

Pravidla vrýběru projektů k financování

-

hodnotí se pouze projekty zaevidované na MAS (přijaté v řádném termínu dle výzvy a
kompletní: projekt, žádost, přílohy)
preferenčníkritéria jsou součástí každéfiche včetně rozsahu bodů
výběrová komise (schvá|ená valnou hromadou MAS) - provádí hodnocenív kanceláři
MAS

- přítomníčlenovépodepisujíprezenční listinu

a zároveň

podepisují prohlášení

o své nepodjatosti vůčiŽadateli a projektu

-

v případě střetu zájmů člena výběrové komise vůčiprojektu/žadateli _ je člen

-

vyloučen z hodnocení celé příslušnéfiche
minimálně 3 členovéVK hodnotí každý individuálně projekt a přidělujíbody dle
jednotlivých preferenčníchkritériíacelkové body (součet bodů všech bodů za

_

všechna preferenčníkritéria)na základě prostudováníprojektu, žádosti a příloh
každý hodnotitel zapisuje přidělené body do tabulky vyhotovené manažerkou
(s

-

uvedením žadatete, názvu projektu, fiche a příslušných preferenčníchkritérii dané

fich

e )

po obodovánívšech projektů je vyhotoven sestupný seznam projektů dle jednotlivých

fichí ( s uvedením celkových přidělených bodů jednotlivými hodnotili a průměrem
bodů) _ zodpovídá předseda VK
v případě shodnosti bodů se přidělípostupně dalšíbody dle postupu popsaném ve
fichi (bod 26), pokud stále shoda- má přednost projekt zaevidovaný na MAS dříve
sestupný seznam podepisují všichni přítomní hodnotícíčlenovéVK
sestupný seznam je předán radě MAs - ta definitivně schválí podporované projekty
vzhledem k alokaci financí na fichi dle SPL a dle pořadístanoveném VK, rada MAs má

pravomoc přesunout finance do fichítak, aby čerpáníbylo co nejefektivnější
(nečerpané nebo nedočerpanéfinance z fiche můžerada přesunout do fichí

-

z převisem projektů)

seznam schválených projektů ze strany MAS je bezprostředně zveřejněn na WWW
stránkách MAS a výsledek je písemně sdělen všem žadatelům
všechny složky projektů jsou předány na Ro sZIF, který definitivně schvaluje projekty
k

financování

(v

termínech vyhlášených ministrem zemědělství)

V Libuni'i dne 27.1,.2011
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ing. Martin Mitlohner

předseda programového výboru

Helena červová
předsed kyně MAs BcR

