Výsledná zpráva MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
o průběhu 2. výzvy roku 2010
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska vypsala dne 13.9.2010 druhou výzvu k předkládáním
projektů v celkovém 300 000 Kč pro fichi č. 3 Venkov podle našich představ , které byly přesunuty
z opatření IV.1.1 Místní akční skupina do opatření IV.1.2 pro realizaci SPL .
Detailní informace v průběhu celé výzvy byly zveřejněny na webových stránkách
http://www.maspolicsko.cz pod záložkou Vše pro žadatele a v kanceláři MAS mohl každý zájemce
získat osobně, telefonicky či mailem další detailní informace ke zdárnému vypracování projektu.
Proběhly konzultace několika zájemců s upřesněním možnosti podání projektů a ověřením
způsobilosti jejich výdajů. V dané fichi mohly podávat projekty obce, svazky obcí, neziskové
organizace, církve a zájmová sdružení právnických osob s účastí svazku obcí. Termín odevzdání
projektů jednotlivých žadatelů byl stanoven od 27.9.2010 9:00 hodin do 4.10.2010 do 11:30 hodin v
kanceláři MAS v Bystrém.
Projekty ve 2. výzvě roku 2010 podaly nakonec celkem 2 subjekty , konkrétně:
1. Římskokatolická farnost Sádek Vybavení společenské místnosti v budově Římskokatolické farnosti Sádek
Požadovaná částka dotace 117 396 Kč.
2. Obec Borová – Vybavení společensko sportovního centra v Borové
Požadovaná částka dotace 180 000 Kč.
Oba podané projekty prošly při odevzdávání kontrolou úplnosti. Poté následovala kontrola
správnosti a administrativní kontrola a oba žadatelé byli požádáni o drobná doplnění a upřesnění
některých nejasných informací. Doplnění v řádném termínu doložili oba žadatelé a tak nedošlo k
ukončení administrace žádného z projektů. Oběma žadatelům byl předán protokol o doplnění v rámci
administrativní kontroly.
Členové výběrové komise obdrželi v elektronické formě dne 12.10.2010 kopie obou projektů,
aby se s nimi mohli seznámit ještě před samotnou prezentací. Hodnocení Výběrové komise bylo
zahájeno 13.10.2010 v 8 hodin v konferenční místnosti nového Multifunkčního centra v Bystrém, kde
se členové Výběrové komise seznámili i s originály obou podaných projektů a zároveň jim byly
jednotlivé projekty dle povinné osnovy v tištěné formě předány k prostudování. Na tomto jednání
také všichni členové VK podepsali Pravidla hodnocení výběrové komise MAS, ve kterých byly
zakomponovány v souladu s úpravami pravidel SZIF aktuální jasné postupy při hodnocení a dále
vysvětleno hodnocení vlastního projektu členem komise nebo postupu při výběru tzv. projektu „na
čáře“. Následně Výběrová komise odjela na obhlídky místa plnění, kde žadatelé prezentovali své
projekty, v pořadí, ve kterém byly podány na MAS SpRP.
1.
2.

Prezentace Římskokatolická farnost Sádek - 8,30 hod.
Prezentace Obec Borová - 9,30 hod.
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Prezentace projektů byla otevřená a výběrové komise kladla oběma žadatelům doplňující dotazy.

Prezentace vybavení společné místnosti pro farníky v Sádku

Prohlídka společensko- sportovního centra v Borové, kam bude určeno nové vybavení

V 11 hodin výběrová komise znovu zasedla v konferenčním sále Multifunkčního domu
v Bystrém k detailnímu hodnocení projektů. Všichni přítomní před samotným bodováním nahlédli do
kompletních složek hodnocených projektů, zahrnujících i všechny přílohy a měli možnost posoudit
také kvalitu vypracování projektů. Bodování jednotlivých projektů bylo provedeno otevřeně před
jednotlivými členy VK na bodovacích listech vždy daného projektu. Všechny bodové hodnoty obou
projektů a jednotlivých členů komise byly zakomponovány do komplexní výsledné tabulky.
Průměrnou bodovou hodnotou bylo určeno výsledné pořadí projektů.
Výsledky hodnocení: Římskokatolická farnost Sádek
Obec Borová

30,22 bodů
25,44 bodů

Při hodnocení nedošlo v rámci jednoho projektu při součtu všech hodnotících kritérií u
jednoho hodnotitele k rozdílu vyššímu než 20% max. možných bodů v porovnání s jinými hodnotiteli,
tudíž nebylo nutné, aby některý z hodnotitelů musel svoje hodnocení obhájit.
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Výsledky jednání a doporučení Výběrové komise byly prezentovány 18.10.2010
Programovému výboru ke schválení . V programovém výboru nebyly k hodnocení připomínky a
projekty byly dále doporučeny ke schválení na Valné hromadě. Ta se uskutečnila po jednání
Programového výboru. Zprávu z hodnocení Výběrové komise přednesl její předseda Ing. Luňáček
zástupcům členům VH, kteří vybrané projekty odsouhlasili a doporučili k financování.
Po odsouhlasení postupu a seznamu doporučených projektů Valnou hromadou byly
připraveny a následně zaslány všem žadatelům dopisy o výsledku provedené administrativní kontroly
a hodnocení.
Dne 19.10.2010 byly následně úspěšně projekty na RO SZIF v Hradci Králové zaregistrovány,
dále je čeká případné formální doplnění.
Seznam projektů doporučených výběrovou komisí MAS SpRP o.s. k zaregistrování na RO SZIF
č.

Žadatel

Název projektu

Výše
dotace
(Kč)

Počet Doporučená Datum
bodů výše dotace Žádosti o
(Kč)
proplacení

FICHE 3
1. Římskokatolická
farnost Sádek

Vybavení společenské
místnosti v budově
Římskokatolické
farnosti Sádek

117 396

30,22

2

Vybavení společensko
sportovního centra v
Borové

180 000

25,44 180 000

Obec Borová

117 396

30.6.2011

30.11.2011

Reálný termín schválení projektů ze strany SZIF předpokládáme v průběhu měsíce února, podpis
jednotlivých dohod s úspěšnými žadateli a také započetí realizace projektů je odhadován na měsíc
březen 2010.
Po podpisu obou dohod 2.výzvy roku 2010 by tak z dotace ve výši 297 396 Kč mohly být
realizovány v našem regionu projekty v celkové hodnotě 350 440 Kč. Zbylých 2 604 Kč bude podle
nových pravidel převedeno do alokace naší MAS na příští rok, případně rok 2012.

Zpracovala Olga Ondráčková, zastupující manažerka MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
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