Zápis z jednání hodnotící komise OP Rybářství 2014 – 2020 pro výzvu č. 9
opatření 2.3. Podpora nových chovatelů a pro výzvu č. 5 znovu hodnocení
opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Hodnotící komise
Datum zasedání hodnotící komise

3. 8. 2017

Čas začátku jednání

9:00 hod.

Čas ukončení jednání

13:00 hod.

Počet zúčastněných členů hodnotící komise

8

Místo jednání

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1

Vyhlašovatel

ŘO OP Rybářství

Došlo na jednání k rozhodnutí o přerušení práce hodnotící
komise?

Ne

V případě přerušení práce komise:
Identifikace kritéria, u kterého by bez doplnění ze strany
žadatele došlo k udělení eliminačního deskriptoru.

_

V případě přerušení práce komise:
Zdůvodnění, jaké informace/parametry projektu vedly
k rozhodnutí o tom, že bez doplnění ze strany žadatele
došlo k udělení eliminačního deskriptoru.

_

Přehled hodnocených projektů opatření 2.3. z 9. výzvy:
Registrační číslo

Název žadatele

Název projektu

Počet
přidělených
bodů

CZ.10.2.102/2.3/0.0/17_009/0000382

Ing. Matěj Dvořák

Produktivní investice
do rybářství
Vozerovice

72

CZ.10.2.102/2.3/0.0/17_009/0000378

ROMAN KŮRKA

Rozvoj rybářství Kůrka

56

CZ.10.2.102/2.3/0.0/17_009/0000379

RADIM ADAM

Zahájení podnikání v
akvakultuře

74

Přehled znovu hodnocených projektů opatření 2.4. z 5. výzvy:
Registrační číslo

Název žadatele

CZ.10.2.103/2.4/0.0/16_005/0000344

Pstruhařství Jizerské
hory s.r.o.
FISH Farm Bohemia
s.r.o.

CZ.10.2.103/2.4/0.0/16_005/0000350

1

Název projektu

Počet
přidělených
bodů

RAS okruh 1

71

RAS okruh A1

49

CZ.10.2.102/2.3/0.0/17_009/0000378,
Hospodárnost projektu – výrok Podmíněně
CZ.10.2.102/2.3/0.0/17_009/0000379, Účelnost
projektu
CZ.10.2.102/2.3/0.0/17_009/0000382,
Hospodárnost projektu – výrok Ano
Znovu hodnocené projekty:
CZ.10.2.103/2.4/0.0/16_005/0000350,
Proveditelnost projektu

proti

Název žadatele

Počet hlasů pro

Registrační číslo, hodnotící kritérium

zdržel se

Seznam žádostí, o kterých bylo hlasováno:

1 pro
NE, 3
pro
ANO

ROMAN KŮRKA

4

RADIM ADAM

7

1

Ing. Matěj Dořák

7

1

FISH Farm Bohemia s.r.o.

7

1

Závěr:
Ostatní hodnotící kritéria, která nejsou uvedena v tabulce výše, byla odhlasována
konsenzem.
Slovní odůvodnění výsledného bodového hodnocení pro každý z hodnocených projektů je
uvedeno u jednotlivých věcných hodnocení v příloze tohoto zápisu.
Hodnotící komise doporučila k financování všechny výše uvedené projekty, včetně projektu
s registračním číslem CZ.10.2.102/2.3/0.0/17_009/0000378, u kterého hodnotící komise
požadovala doplňující informace u kritéria Hospodárnost projektu. Požadované informace
žadatel doplnil a Hodnotící komise hospodárnost projektu posuzovala per rollam. Všichni
hodnotící členové komise (8 členů) se shodli na výroku ANO, projekt je hospodárný a může
pokračovat v administraci.
Přílohy:
 Prezenční listina1
 Vypracovaná věcná hodnocení k jednotlivým výše uvedeným projektům2
Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Tajemník hodnotící komise

Předseda hodnotící komise

Datum

31. 8. 2017

Datum

31. 8. 2017

Jméno

Ing. Pavla Štěpánová

Jméno

Ing. Jiří Musil, Ph.D.

Podpis

1
2

Podpis

Nezveřejňuje se
Nezveřejňuje se

2

