
Název MAS MAS Hlučínsko z.s.

číslo SCLLD CLLD_15_01_275

Číslo výzvy MAS  889/03_16_047/CLLD_15_01_275

Alokace výzvy MAS 4 193 900,00

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_047/0015360
Poradenství a podpora rodinám a 

jednotlivcům Hlučínska
EUROTOPIA.CZ, 

o.p.s.

Obecně 
prospěšná 
společnost

92,50
Žádost o podporu 

doporučena k financování s 
výhradou

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015331 Nová šance pro mladé Elim Opava, o.p.s.
Obecně 

prospěšná 
společnost

86,25
Žádost o podporu 

doporučena k financování s 
výhradou

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015259 Sociálně terapeutická dílna Kometa
DomA - domácí 

asistence
Spolek 57,50

Žádost o podporu zařazena 
mezi náhradní projekty 

(zásobník)

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.

Podpis

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

Podmínky realizace projektu: 1. Specifikovat prostory, 
které si hodlá žadatel pronajmout. 2. Uvést časové 

dotace jednotlivých aktivit, aby byl jasný vztah k právě 
realizovanému projektu, na který tento 

projekt navazuje.

Podmínky realizace projektu: 1. Doplnit časové dotace 
na jednotlivé aktivity. 2. Přesunout náklady na mzdu 

projektového manažera do nepřímých nákladů.

Podmínky realizace projektu: 1. Osobní náklady na 
projektového manažera přesunout do nepřímých 

nákladů a adekvátně tomu upravit celý rozpočet. 2. 
Doplnit popis realizace klíčové aktivity "Provoz 

STD" o konkrétní činnosti a popis práce s cílovou 
skupinou. 3. Upravit plánovanou hodnotu u indikátoru 

67001 tak, aby poměr klientů k pracovníkům přímé péče 
činil min. 4:1. 

Celkové způsobilé 
výdaje

1 400 328,75

1 646 875,00

Podpis

Podpis

Jméno a příjmení

Josef Teuer (Hoštická a.s.)

Daniel Procházka (Obec Rohov)

Zájmová skupina

zemědělci

veřejnost

 Zápis z jednání Programového výboru MAS Hlučínsko z.s.

4 014 100,00

Čas jednání

Místo jednání

Seznam účastníků

Detail hlasováni o 
výsledném hodnocení

Datum jednání 11.10.2019

10:00 - 12:00

Kancelář MAS, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

Josef Teuer, Daniel Procházka, Petr Halfar, Josef Slivka, Libor Ziegl

Pro: 5 Zdržel se: 0



Podpis

Podpis

Podpis

Petr Halfar (Obec Sudice)

volnočasová sdružení

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

veřejnost

Libor Ziegl (Pony club z.s.)


