Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s.
Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
IČO: 27037932, číslo účtu: 4200239049/6800

Registrační číslo MAS: 07/002/41100/671/000016
SPL: "Hanáci se rozkévale ... včel ovidite"

Přehled schválených žádostí v 7. výzvě MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s.
Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. přijala ve dnech od 18. do 21. ledna 2011 ve své 7. výzvě programu Leader 2007-2013 (v rámci 12.
kola Programu rozvoje venkova) celkem 5 žádostí o dotaci (1 žádost do fiche 3 - Podpora cestovního ruchu, 3 žádosti do fiche 5 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova a 1 žádost do fiche 6 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje). Jednotlivé projekty prošly kontrolou formálních náležitostí, administrativní kontrolou a
kontrolou přijatelnosti na MAS. Tyto kontroly byly ukončeny 4. února 2011 na jednání programového výboru MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s. Dne 15.
února 2011 se uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů a poté následovalo hodnocení projektů jmenovanými členy výběrové komise. Hodnocení se zúčastnili 4 členové (2
zástupci pro neziskový a podnikatelský sektor, 2 zástupce za veřejnou správu), z technických důvodů proběhlo hodnocení projektů za přítomnosti 3-členné výběrové
komise. Každý projekt byl obodován 3-mi hodnotiteli. Výsledky s celkovým počtem získaných bodů jsou uvedeny v tabulce. Dne 16. února 2011 se uskutečnilo jednání
programového výboru MAS - řídícího orgánu Strategického plánu Leader, který schválil na základě pravidel pro hodnocení a výběr projektů níže uvedené žádosti.
V rámci 7. výzvy mělo být rozděleno celkem cca 2.000.000,- Kč. Součet požadované dotace všech přijatých projektů je 2.524.747,- Kč. Součet požadované dotace
projektů schválených k podpoře je 2.085.248,- Kč.

Pořadí Datum /
Název a adresa
ve Čas příjmu
IČO
Název projektu
žadatele
fichi žádostí
Fiche 3: Od Bouzova vítr věje … v Pomoraví se něco děje (PRV III.1.3. Podpora cestovního ruchu)
21.1.2011,
Vodácké zařízení na řece
V7-2011-F3/01
1
12:00
Jarmila Friebová
11530219 Moravě
Evidenční číslo
MAS

Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví (I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků)
Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích (PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního
21.1.2011, Pravoslavná církevní
Oprava kostela sv. Ludmily
V7-2011-F5/02
1
11:20
obec v Řimicích
66185858 v Řimicích
Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti (PRV III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje)
21.1.2011,
Rekonstrukce skladu
V7-2011-F6/01
1
10:30
66195314 "Zádruha"
Bukal Miroslav
Celkem - 7. výzva - vybrané projekty

Celkový
rozpočet

Způsobilé
výdaje

Požadovaná
dotace

Počet
Výsledek
bodů

697 080,00
313

podpořeno
plně

60%

1 097 965 1 097 965 988 168,00
400 000,00

614

podpořeno
plně

90%

1 044 000

389

podpořeno
plně

50%

1 161 800 1 161 800 697 080,00
0
988 168,00

800 000 400 000,00
2 085 248,00

Pravidla programu a veškeré další informace naleznete na internetových stránkách www.moravska-cesta.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

%
Dotace

Evropa investuje do venkovských oblastí

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s.
Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
IČO: 27037932, číslo účtu: 4200239049/6800

Registrační číslo MAS: 07/002/41100/671/000016
SPL: "Hanáci se rozkévale ... včel ovidite"

V Července, schváleno programovým výborem dne 16. února 2011

Převzato k zaregistrování na RO SZIF, dne 25. února 2011

…………………………………………………………………………….
Jméno, razítko a podpis odpovědného pracovníka MAS
(pověřeného k registraci projektů na RO SZIF Olomouc)
…………………………………………………………………………….
Jméno, podpis odpovědného pracovníka RO SZIF Olomouc

Kontakt:
Julie Zendulková, předsedkyně a manažerka MAS Moravská cesta, o.s., tel.: 724 111 510, email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Tomáš Spurný, místopředseda MAS Moravská cesta, o.s., e-mail: obec@skrben.cz
Alena Sedlářová, místopředsedkyně MAS Moravská cesta, o.s., email: sedlarova@seznam.cz
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