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Kvalita projektů se stále zvyšuje – bylo těžké vybrat
KJH - Ve dvou dnech, 17. a 18. února, zasedala v kanceláři KJH, o. p. s. hodnotitelská komise. Ta
posuzovala projekty ze IV. výzvy příjmu žádostí o dotaci z programu LEADER. Celkem 13 projektů
prošlo administrativní kontrolou (jednalo se hlavně o projekty obcí na opravy místních komunikací a
po jednom projektu církevní a neziskové organizace) a žadatelé měli podruhé možnost na místě si
sami svůj projekt odprezentovat. Hodnotilo se např. vytvoření pracovního místa, inovační postupy
nebo dopad na větší část regionu. Celkový požadavek na dotace byl více než 14 milionů korun.
„Hodnotitelská komise teď poprvé projekty bodovala podle nových preferenčních kritérií. Jejich
revize proběhla na podzim a teď by měly lépe odrážet aktuální potřeby regionu.“ Uvedl Petr
Kalousek, předseda hodnotitelské komise: „Tentokrát byla lepší možnost jednotlivé projekty
ohodnotit, lépe vystihnout jejich záměr. V obou dnech jsme viděli vynikající prezentace a nebylo by
snadné rozhodnout, ale preferenční kritéria poměrně jasně vymezují možnosti bodovaní, takže po
sečtení bodů byly ty nejlepší hned vidět. Samozřejmě, že „pod čárou“ zůstanou i projekty, které by za
podporu stály, ale určitě budou mít šanci získat peníze např. v další výzvě.“
Hodnotitelská komise se rozhodla podpořit projekty z obou fichí (fiche č. 1 - infrastruktura a fiche č. 2
- Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova). Podpořenými projekty jsou ty, které
zaznamenaly více jak 60% úspěšnost v získání preferenčních kritérií a se staly jimi obce Malé
Svatoňovice, Havlovice, Batňovice a TJ Sokol Havlovice. Projekty ještě v únoru poputují ke kontrole na
regionálním pracovišti SZIF v Hradci Králové a poté na centrální pracoviště SZIF v Praze.
Výsledky bodování hodnotitelské komise najdete v přiložené tabulce. Představení vybraných projektů
připravíme v nejbližších dnech.
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