
Název MAS MAS Karlštejnsko, z.ú.

číslo SCLLD 03_16_047

Číslo výzvy MAS 447/03_16_047/CLLD_16_01_150

Alokace výzvy MAS 4 856 000,- Kč

Alokace výzvy MAS - 
křížové financování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č. Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele
Bodové 

hodnocení
Celkové způsobilé 

výdaje

Projekt doporučen k podpoře 
(ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

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

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0
47/0009915 Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně

Římskokatolická 
farnost Beroun

Evidované 
církevní PO 95 1 498 520,00

žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení 
s výhradou

V souladu s externím hodnotitelem 
navrhuje úpravu zařazení položky 
rozpočtu kuchyňská linka.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0
47/0009907

Právní poradna Farní charity Beroun pro osoby 
ohrožené Farní charita Beroun

Evidované 
církevní PO 75 1 044 800,00

žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení 
s výhradou

V souladu s externím hodnocením a v 
souladu s VKM navrhuje SRMP krácení 
rozpočtu projektu dle návrhu externího 
hodnotitele. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0
47/0009912

Hiporehabilitace pro osoby hendikepované 
zdravotně, či prostředím a jejich pečovatele

Hiporehabilitace 
Jupiter, z. s. Spolek 55 1 476 561,25

žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení 
s výhradou

Úprava rozpočtu a monitorovacích 
indikátorů v souladu s VKMP a externím 
hodnotitelem. 

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.

 Zápis z jednání Správní rady Místního partnerství (SRMP) - rozhodovacího orgánu MP (MAS)

Čas jednání

Místo jednání

Seznam účastníků

Detail hlasováni o 
výsledném hodnocení

per rollam od úterý 9. 4. 2019, 12:00 hodin do pátku 12. 4. 2019, 12:00 hodin

per rollam od úterý 9. 4. 2019, 12:00 hodin do pátku 12. 4. 2019, 12:00 hodin

MAS Karlštejnsko, z. ú., Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice (per rollam)

Veronika Červená, Petr Kozák, Bohumil Stibal, Petr Hampl, František Rambouský, Michal 
Strejček

Datum jednání 



Michal Strejček Kultura a vzdělávání hlasování per rollam

Bohumil Stibal

nezúčastnil se hlasování per rollam

nezúčastnil se hlasování per rollam

hlasování per rollam

hlasování per rollam

Petr Hampl

František Rambouský Veřejný sektor (města, obce, DSO)

Ostatní podnikatelé a fyzické osoby

Veřejný sektor (města, obce, DSO)

Zájmová skupina PodpisJméno a příjmení

Veronika Červená

Petr Kozák

hlasování per rollamKultura a vzdělávání

Ostatní podnikatelé a fyzické osoby


