
Název MAS MAS Hlučínsko z.s.

číslo SCLLD CLLD_15_01_275

Číslo výzvy MAS 439/03_16_047/CLLD_15_01_275

Alokace výzvy MAS 2 743 000,00

Alokace výzvy MAS - křížové 
financování

křížové financování není povoleno Proti: 0

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č. Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele
Bodové 

hodnocení
Výsledek věcného hodnocení

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009790
Úspěšný krok k nové práci - rozvíjejte svou 
vlastní budoucnost

EDVIA, zapsaný ústav 
rozvoje

lidských zdrojů
zapsaný ústav 100

žádost o podporu doporučena 
k financování

Žádost o podporu zařazena 

 Zápis z jednání Programového výboru MAS Hlučínsko z.s.

Čas jednání

Místo jednání

Seznam účastníků

Detail hlasováni o 
výsledném hodnocení

Datum jednání 20.08.2018

10:00 - 12:00

Kancelář MAS, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

Josef Teuer, Daniel Procházka, Petr Kozák, Petr Halfar, Josef Slivka, Libor Ziegl, Pavel Sobol

Pro: 7 Zdržel se: 0

Výhrady k podpoře (financování) /
důvody nedoporučení projektu k podpoře

x

Žádost o podporu splnila podmínky věcného 
hodnocení se ziskem 100 bodů, o jejím 

umístění rozhodla doba podání žádosti v 

Celkové způsobilé 
výdaje

2 742 380,00

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009793 Hlučínsko: prostor pro práci i podnikání Rovnovážka, z.s. spolek 100
Žádost o podporu zařazena 

mezi náhradní projekty 
(zásobník)

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009797 Společně v naději
Svářečská škola 

Kravaře s.r.o.

společnost s 
ručením 

omezeným
26,25

žádost o podporu 
nedoporučena k financování

Přílohy: prezenční listina

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené hodnocení.
Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

veřejnost

2 684 050,00

Jméno a příjmení

Josef Teuer (Hoštická a.s.)

Daniel Procházka (Obec Rohov)

Petr Kozák (Obec Kozmice)

Zájmová skupina

zemědělci

veřejnost

Petr Halfar (Obec Sudice) veřejnost

podepsáno

podepsáno

podepsáno

hodnocení se ziskem 100 bodů, o jejím 
umístění rozhodla doba podání žádosti v 
systému MS2014+. Žádost byla z důvodu 

nedostatku finančních prostředků ve výzvě 
MAS zařazena mezi náhradní projekty

Žádost nesplnila podmínky věcného 
hodnocení, dosáhla pouze 26,25 bodů a byla v 

6 ze 7 kritérií hodnocena nedostatečně

1 812 652,50

Podpis

podepsáno



podepsáno

Libor Ziegl (Pony club z.s.)

Pavel Sobol (Charita Hlučín) církve a sociální služby

volnočasová sdružení

Josef Slivka (Agroland s.r.o.) zemědělci

podepsáno

podepsáno


