
Název MAS MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

číslo SCLLD CLLD_16_01_054

Číslo výzvy MAS B54/03_16_047/CLLD_16_01_054

Alokace výzvy MAS 9 182 090,00

Alokace výzvy MAS - křížové 

financování

0,00

Pro: Irena Babicová,Pavol 

Lukša,Pavla Skotnicová,Jiří 

Pavlán, Radomír Kulhánek

Proti: Zdržel se: Helena Pešatová

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č. Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení

Celkové způsobilé 

výdaje

Žádost o podporu doporučena 

k finanování (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

Výhrady k podpoře (financování) 

/ důvody nedoporučení projektu 

k podpoře

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0

015691

Podpora a osvěta neformálně pečujících 

osob v MAS Frýdlantsko – Beskydy

Andělé Stromu 

života p. s.
pobočný spolek 100,00 3 057 450,00

Žádost o podporu doporučena k 

financování 
 - 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0

015692 

Podpora osob pečujících o jiné závislé 

osoby

Charita Frýdek - 

Místek

 Evidované 

církevní právnické 

osoby

63,75 3 059 750,00
Žádost o podporu doporučena k 

financování s výhradou

Žadatel doplní Indikátor 67010 v 

případě, že budou podpořeny osoby s 

menší než bagatelní podporou.

 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0

015689

Doprovázení pečujících osob na cestě zpět 

do pracovního procesu - Půjčovna 

kompenzačních pomůcek ve Středisku 

sociálních služeb města Frýdlant nad 

Ostravicí

Město Frýdlant 

nad Ostravicí
Obec 58,75 3 060 610,00

Žádost o podporu doporučena k 

financování s výhradou

Žadatel doplní Indikátor 67010 v 

případě, že budou podpořeny osoby s 

menší než bagatelní podporou.

Opravení položky rozpočtu Sociální 

pracovník (1.1.1.1.1) - opravit počet 

jednotek na 30 a jednotkovou cenu na 

47 000,-.

Celkem 9 177 810,00

 Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Čas jednání

Místo jednání

Seznam účastníků

Detail hlasováni o výsledném 

hodnocení

09.12.2019

15:00

Základní škola Čeladná, jídelna

viz prezenční listina

Datum jednání 



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 Název subjektu

RNDr. Helena Pešatová Město Frýdlant nad Ostravicí

Irena Babicová obec Baška

Pavol Lukša obec Čeladná

Bc. Pavla Skotnicová Sportovní klub Pržno, spolek

Jiří Pavlán
Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, 

pobočný spolek

MUDr. Milan Bajgar
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s 

r.o.

Ing. Radomír Kulhánek SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.

Jméno a příjmení

Zapisovatel: Martina Havelková

Ověřovatel zápisu: Zuzana Pavlisková

veřejný sektor přítomen

zdravotnictví, rehabilitační a 

lázeňská péče
soukromý sektor omluven

přítomen

Podpis

Zájmová skupina Sektor

veřejný sektor veřejný sektor

sportovní organizace

sportovní organizace

veřejný sektor

sportovní organizace

veřejný sektor

soukromý sektor

soukromý sektor

soukromý sektor

veřejný sektor

přítomen

Podpis

přítomna

přítomna

přítomna


