
Název MAS MAS Vyhlídky, z.s.

číslo SCLLD CLLD_16_02_053

Číslo výzvy MAS/ číslo Fiche výzva č. 6; F1, F3, F5, F6, F8

Alokace výzvy/alokace na fichi viz níže

Alokace výzvy MAS - křížové 

financování x
Pro: viz. záznam o 

hlasování Zdržel se: viz. záznam o hlasování

Přehled hodnocených projektů:

alokace/dotace: 1 150 000,-Kč

Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení 

(min. 35b)

Celkové 

způsobilé 

výdaje

požadovaná 

dotace

Projekt doporučen k 

podpoře (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

Výhrady k podpoře (financování) / 

důvody nedoporučení projektu k 

podpoře

Manipulační technika -Stavebnictví ZD Dřísy družstvo 55 2 000 000,00 Kč 900 000,00 Kč ANO x

alokace/dotace: 1 355 000,-Kč

Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení 

(min. 25b)

Celkové 

způsobilé 

výdaje

požadovaná 

dotace

Projekt doporučen k 

podpoře (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

Výhrady k podpoře (financování) / 

důvody nedoporučení projektu k 

podpoře

Vinařství Liběchov s. r. o. - Uvádění na trh Vinařství Liběchov s. r. o. spol. s ruč. omez. 40 700 000,00 Kč 350 000,00 Kč ANO x

Modernizace zpracovatelského provozu ZD Dřísy družstvo 32 999 000,00 Kč 499 500,00 Kč ANO x

alokace/dotace: 1 700 000,-Kč

Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení 

(min. 25b)

Celkové 

způsobilé 

výdaje

požadovaná 

dotace

Projekt doporučen k 

podpoře (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

Výhrady k podpoře (financování) / 

důvody nedoporučení projektu k 

podpoře

Pořízení teleskopického manipulátoru Ing. Jaromír Šimonek FO 30 2 400 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč ANO x

alokace/dotace: 2 361 300,-Kč

Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení 

(min. 20b)

Celkové 

způsobilé 

výdaje

požadovaná 

dotace

Projekt doporučen k 

podpoře (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

Výhrady k podpoře (financování) / 

důvody nedoporučení projektu k 

podpoře

LES CHLOUMEK, MĚLNÍK město Mělník obec 40 932 315,00 Kč 932 315,00 Kč ANO x

alokace/dotace: 3 400 000,- Kč

Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení 

(min. 25b)

Celkové 

způsobilé 

výdaje

požadovaná 

dotace

Projekt doporučen k 

podpoře (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

Výhrady k podpoře (financování) / 

důvody nedoporučení projektu k 

podpoře

Muzeum E. Štorcha – příprava prostor obec Lobeč obec 35 816 750,00 Kč 653 400,00 Kč ANO x

Datum jednání 

Čas jednání

Místo jednání

Seznam účastníků

Detail hlasováni o výsledném hodnocení

 Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

viz. záznam o hlasování

neurčen - hlasování per rollam

distančně

viz. záznam o hlasování

Fiche 1 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 5 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Fiche 6 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 8 Základní služby a obnova vesnic



Vybrané projekty výsledek body pořadí

Manipulační technika -Stavebnictví vybrán k podpoře 55 1.

Vinařství Liběchov s. r. o. - Uvádění na trh vybrán k podpoře 40 1.

Modernizace zpracovatelského provozu vybrán k podpoře 32 2.

Pořízení teleskopického manipulátoru vybrán k podpoře 30 1.

LES CHLOUMEK, MĚLNÍK vybrán k podpoře 40 1.

Muzeum E. Štorcha – příprava prostor vybrán k podpoře 35 1.

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené hodnocení.

Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

Anneliese Beníšková lidé hlasování per rollam

F6 - Neproduktivní investice v lesích

F8 - Základní služby a obnova vesnic

F1 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

F3 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Obec Hlavenec - Ing. Jarmila Smotlachová obec hlasování per rollam

Obec Kluky obec hlasování per rollam

Zelland, s.r.o. - Ing. Roman Frýdl práce a volný čas hlasování per rollam

Spolek pro pivovar v Lobči - Ing.arch. Pavel Prouza kulturní dědictví hlasování per rollam

Hana Rašáková kulturní dědictví hlasování per rollam

Ing. Eva Šestáková životní prostředí hlasování per rollam

Jméno a příjmení Zájmová oblast Podpis

F5 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh


