Zpráva o hodnocení žádostí o účelový příspěvek přijatých ve výzvě Malý LEADER pro Poličsko na
rok 2018

Výzva Malý LEADER pro Poličsko na rok 2018 byla vyhlášena 12.10.2017. Příjem žádostí o účelový
příspěvek probíhal od 16.10. do 3.11.2017. V rámci příjmu žádostí bylo zaregistrováno 9 žádostí
s celkovým požadovanou výší příspěvku 538 232,45 Kč.
Všechny zaregistrované žádosti splnily podmínky přijatelnosti a kritéria formálních náležitostí.
Dne 9.11.2017 výběrová komise MAS POLIČSKO z.s. obodovala žádosti dle předem stanovených
kritérií a vytvořila seznam žádostí sestupně dle obdrženého počtu bodů. V případě shody bodů byla
zvýhodněna žádost s nižším požadavkem na příspěvek.
Seznam ohodnocených žádostí následně schválil programový výbor MAS .
Žádosti budou zařazeny do souhrnné žádosti o dotaci MAS POLIČSKO z.s. do POV Pardubického
kraje. až do výše 500tis. Kč. Podle finální výše schválené dotace z POV PK budou jednotlivé žádosti o
podporu projektu schváleny.
Žádosti o podporu projektu, které nemohou být pokryty alokací výzvy se stávají náhradními projekty.
V případě úspory výdajů schválených projektů nebo jejich nerealizace budou vždy osloveny projekty
ze seznamu náhradních projektů, a to postupně dle dosaženého počtu bodů.
Seznamy projektů, které budou v rámci Malého Leaderu MAS podpořeny, bude zveřejněn po
schválení výše dotace POV Pardubického kraje na www.maspolicsko.cz a žadatelům podpořených
projektů bude zaslán výsledek emailem. Zároveň bude zveřejněn seznam náhradních projektů.

Seznam ohodnocených žádostí

Pořadí Název projektu

Žadatel

Body

Požadovaná
výše příspěvku

1.

Oprava šatny v kulturním domě Nědvězí

Obec Nedvězí

17

57 400,00 Kč

2.

Zlepšení podmínek MŠ Trpín

Obec Trpín

17

68 992,00 Kč

3.

Oprava střechy mateřské školy

Obec Květná

17

70 000,00 Kč

1.ZO ČSOP Polička

16

43 400,00 Kč

TJ Sokol Korouhev z.s.

16

54 600,00 Kč

4.

5.

Oprava havarijního stavu střechy klubovny
ochránců přírody
Výměna osvětlovacích těles na sále a přísálí
tělocvičny v budově TJ Sokol Korouhev z.s.
Korouhev 1

6.

Výměna okenních křídel ve velkém sále
spolkového domu

Svatojosefská jednota
Polička z.s.

16

62 974,45 Kč

7.

Oprava běžecké dráhy v areálu Pod Lipou

Obec Kamenec u
Poličky

15

66 066,00 Kč

Městys Svojanov

15

70 000,00 Kč

Město Bystré

13

44 800,00 Kč

8.
9.

Oprava vnitřních omítek a schodiště MŠ Starý
Svojanov
Nová výmalba divadelního sálu - budova č.p.315 v
Bystrém

V Bystrém 10.11.2017
Zapsala : Leona Šudomová
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