Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS
Název MAS

MAS Regionu Poodří, z. s.

číslo SCLLD

CLLD_15_01_016

Číslo výzvy MAS

052/03_16_047/CLLD_15_01_016

Alokace výzvy MAS

1 448 200,- CZK

Alokace výzvy MAS - křížové
financování

Datum jednání

11.07.2017

Čas jednání

07:30 hodin

Místo jednání

742 54, Bartošovice č.1 - zámek

Seznam účastníků

dle prezenční listiny

Detail hlasováni o výsledném
hodnocení

Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č.

Název projektu

Zaměstnanost PW

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007274

Název žadatele

PROJECT WORK s.r.o.

Právní forma žadatele

Společnost s ručením
omezeným

Bodové
hodnocení

51,25

Celkové způsobilé
výdaje

1 304 527,50

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.

Jméno a příjmení

Zájmová oblast

Podpis

Radek Novák

Veřejná správa

přítomen

Ing. Richard Ehler

Veřejná správa

přítomen

MVDr. Kateřina Křenková

Veřejná správa

přítomen

Mgr. Pavel Mrva

Veřejná správa

Ing. Karel Glogar

Spolkové, společenské a kulturní aktivity

Ing. Vladimír Nippert

Spolkové, společenské a kulturní aktivity

přítomen

Radek Matěj

Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství

přítomen

Ing. Eva Janošová

Nezemědělská činnost nebo podnikání

z toho křížové
financování

Projekt doporučen k podpoře
(ANO/ANO s
výhradami/ZASOBNIK/NE)

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

Projekt dle výše uvedeného hodnocení
obdržel 51,25 bodů z celkového maxima 100
bodů. Žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení s výhradou. Délku
realizace KA 1 nutno zkrátit ze 35 měsíců,
tato doba se jeví jako neefektivní. Zkrácená
doba k zapracování nového zaměstnance,
Žádost o podporu
vzhledem ke specifikám povolání stavební
0,00 doporučena k financování s projektant, je 24 měsíců. Rozpočet - podpora
výhradou
jednoho nezaměstnaného člověka ve vztahu
k délce podpory, která je stanovena na 35
měsíců je neefektivní - návrh na zkrácení na
24
měsíců.
Zahrnout
do
projektu
rekvalifikační kurzy odborného vzdělávání s
výstupem potvrzení o absolvování.

Lenka Dostálová

Nezemědělská činnost nebo podnikání

přítomen

