Zápis z jednáni rozhodovacího orgánu MAS
MAS Brána do Českého ráje z.s.

Název MAS

Datum jednáni

číslo SCLLD
Číslo výzvy MAS

734ř03 16 047/CLLD 16 01 149

Alokace výzvy MAS
Alokace výzvy MAS - křížové
financování

3 426 000,00

12. února 2019

Čas jednáni

17:00

Místo jednání

Obecni úřad Ubuň, čp. 27 (1. patro) - kancelář MAS

Seznam účastníků

Viz prezenční listina

Detail hlasováni o výsledném
hodnocení

X

Pro:

^

Proti: 0

Zdržel se: 0

Přehled hodnocených projektů:

Projekt Ć.

Název projektu

Název žadatele

Právní forma žadatele

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001046 Příměstské rábory na Novopacku

DSO Novopacko

dobrovolný svazek obc

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16JJ47/001046 Společná doprava dětí ZŠ Pecka

Městys Pecka

městys

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001047 Dětská skupina s prvky Montessori pedagogik Dům dětí a mládeže
STONOŽKA Nová

Bodové

Dům dětí a mládeže
STONOŽKA Nová
Paka

Projekt doporučen k podpore
(ANO/ANO t

96,25

987500 Žádost o podporu
doporučena k financování

75

819 000,00 Žádost o podporu
doporučena k financování

Výhrady k podpoře (financováni) / důvody
nedoporučeni projektu k podpoře

přisp, organizace

58,75

3 254 815,00 Žádost o podporu
zařazena mezi náhradní
projekty (zásobník)

Projekt je zařazen do zásobníku z
důvodu nedostatku finančních
prostředků v alokaci opatření
Prorodinná opatření. Projekt bude
podpořen v okamžiku převodu
finančních prostředku z ostatních
opatření Operačního programu
zaměstnanost po schválení žádost o
změnu strategie CLLD. Projekt
neměl výhrady k podpoře.

přisp, organizace

53,75

1 147 250,00 Žádost o podporu
zařazena mezi náhradní
projekty (zásobník)

Projekt je zařazen do zásobníku z
důvodu nedostatku finančních
prostředků v alokaci opatření
Prorodinná opatření. Projekt bude
podpořen v okamžiku převodu
finančních prostředku z ostatních
opatření Operačního programu
zaměstnanost po schválení žádost o
změnu strategie CLLD a zároveň
také po možnosti navýšení alokace
ze strany Řídícého orgánu (pokud

Paka

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001047 Prorodinné aktivity v DDM Stonožka

Celkové způsobilé
výdaje

bude umožněno). Projekt měl
výhrady k podpoře: Srozumitelné
upřesnění cílové skupiny nepřesně
stanovené v anotaci projektu.
Upřesnění výpočtu indikátoru
60000, zahrnout do indikátoru
cílovou skupinu rodiče pečující o
děti, kterých se projekt primárné
týká.

Přílohy:
- prezenční listina
Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzuji přiložené hodnoceni.
Zápis byl vyhotoven na závěr jednáni. Přítomni členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

