Zápis z jednání Výběrové komise
Místní akční skupiny Horní Pomoraví
Datum a místo konání: 28. 6. 2017, Hanušovice, Hlavní 137
Účastníci: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Hodnocení projektů, seřazení a doporučení projektů v 1. výzvě MAS pro PRV
3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií
1. Zahájení, prezence
Ing. Baslerová přivítala přítomné na jednání a seznámila je s postupem hodnocení a
doporučení projektů

Členům výběrové komise byly na jednání 21. června 2017 předány žádosti o podporu
k hodnocení (celkem 13 přítomným na úvodním jednání). Těchto třináct členů výběrové
komise podepsalo etický kodex, ale pouze 11 se účastnilo se jednání Výběrové komise
k hodnocení žádosti o podporu předložených do 1. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV - Jan
Kunčar a Marie Efenberger Rychlá se z jednání omluvili, výsledky hodnocení předali
pracovníkům MAS v předstihu. Všichni přítomní členové VK potvrdili platnost etického
kodexu podepsaného dne 21.6.2017.
Předseda VK zahájil hodnocení projektů. V hodnocení projektů se postupovalo vždy pro
každou fichi samostatně v tom pořadí, v jakém byly přijaty. K jednotlivým projektům se
postupně vyjadřovali hodnotitelé, kteří si projekt vylosovali (vždy tři hodnotitelé ke každému
projektu). Hodnotitelé posléze předali podepsané hodnotící tabulky pracovníkům MAS.
Slovní hodnocení přidělených bodů zapsali pracovníci MAS do formuláře žádosti každého
jednotlivého projektu.
Pracovníci MAS zpracovali na základě pokynů členů VK výstupy hodnocení – seznam
projektů včetně jejich bodového hodnocení - do tabulky. Projekty byly seřazeny v rámci
jednotlivých fichí v pořadí podle počtu získaných bodů. V případě, že žádosti získaly stejný
počet bodů, byly dále seřazeny v souladu s interními postupy dle stanovených kritérií
(vytvoření pracovního místa případně nižší požadovaná výše dotace).
Následně se přistoupilo k hlasování o doporučení projektů k podpoře pro každou fichi
jednotlivě.
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2. Hodnocení projektů, seřazení a doporučení projektů v 1. výzvě MAS pro PRV
Fiche č. 1 – Zemědělská prvovýroba
Jednání opustil ing. Trávníček, usnášeníschopnost hlasování dle prezenční listiny:

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA
počet subjektů

Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet Partnerů MAS
účastnících se hlasování:

počet subjektů v %
5
5

50%
50%

10

100%

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům – hodnocení jednotlivých
PK bylo v souladu u všech hodnotitelů s body, které si udělil žadatel. Nebylo nutné přistoupit
ke změně bodového hodnocení.
Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek, členové VK seřadili projekty dle
bodového hodnocení a dále dle výše požadované dotace v souladu s interními postupy PRV.
Diskuse k fichi – vzhledem k tomu, že se jedná o fichi, která má plánovanou alokaci 3 mil. Kč
a požadavky od žadatelů činí 4,5 mil. Kč, musí VK rozhodnout o tom, zda doporučí PV
schválení projektů dle navržené alokace nebo navrhne navýšení alokace pro danou fichi
s ohledem na to, že v ostatních fichích se nečerpají alokované částky (v souladu s interními
postupy pro PRV).
Členové VK navrhují doporučit všechny předložené projekty ve fichi č. 1 s ohledem na
celkovou alokaci výzvy č. 1, kde je dostatek alokovaných prostředků s ohledem na finanční
plán pro rok 2017.
Hlasování: 10 pro
Výběrová komise doporučuje k podpoře 14 předložených projektů ve Fichi č. 1 dle
následující tabulky:
Fiche 1 - Zemědělská prvovýroba
Poř.

Název žadatele

IČ

01.

Eliška Krobotová

05981425

02.

AGRISEN s.r.o.

03.

Aleš Jurenka

Název projektu

Vybavení farmy mladého
zemědělce
26787521 Obraceč píce
60983850 Žací stroj pro farmu
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Místo
realizace
NUTS 5

Body

Požadovaná
dotace

Písařov

60

210 040 Kč

Staré Město

50

174 000 Kč

Jakubovice

50

201 000 Kč

Bc. Jan Švéda

Přepravník balíků
třínápravový a mobilní
75116197
hrazení k manipulaci se
zvířaty

Ing. Eva
Halenková
Ing. Přemysl
Čech
Pavel Krobot

60983493 Přepravník
Stroje pro ekologickou
65168682 farmu.

04.
05.
06.
07.
08.

Bludovská a.s.

Štíty

50

234 000 Kč

Staré Město

50

240 000 Kč

Rovensko

50

250 000 Kč

44773366 Modernizace farmy
Krmný vůz pro skot ve
25836498
středisku ŽV Chromeč

Písařov

50

279 000 Kč

Chromeč

45

400 000 Kč

09.

František Straka

44885628 Luční brány

Bušín

40

59 700 Kč

10.

Vlastimi Jandrt

Hanušovice

40

162 000 Kč

11.

Jaromír Janků

49594630 Modernizace techniky
Univerzální nakladač pro
15392503 farmu

Janoušov

40

486 000 Kč

Písařov

40

600 000 Kč

Hanušovice

40

600 000 Kč

Hanušovice

40

630 000 Kč

12.-13.

Ing. Jaromír
Janků
Pavel Mrázek

73955655 Nová technika pro farmu
Pořízení rozmetadla a
60000872
zábran

Farma Jandrt
Traktorový návěs
14.
s.r.o.
29463556
celkem požadovaná dotace za Fichi

4 525 740 Kč

Fiche č. 2 – Potravinářství
Ing. Trávníček se vrátil na jednání VK, usnášeníschopnost hlasování dle prezenční listiny:

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru
SPLNĚNA
počet subjektů

Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet Partnerů MAS
účastnících se hlasování:

počet subjektů v %
5
6

45%
55%

11

100%

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům – hodnocení jednotlivých
PK bylo v souladu u všech hodnotitelů s body, které si udělil žadatel. Nebylo nutné přistoupit
ke změně bodového hodnocení.
Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek, členové VK seřadili projekty dle
bodového hodnocení.
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Diskuse: návrh doporučit oba předložené projekty
Hlasování: 11 pro
Výběrová komise doporučuje k podpoře 2 předložené projekty ve Fichi č.2 dle následující
tabulky:
Fiche 2 - Potravinářství
Poř.

01.
02.

Název žadatele

Designfoods s.r.o.
Josef Klimeš

IČ

Místo
realizac
e NUTS
5

Název projektu

Zvýšení výrobní
kapacity konzervárny
Modernizace výrobny
18975780 uzenin

27842762

Body

Zábřeh

60

Bušín

45

Požadovaná
dotace

823 000 Kč
500 000 Kč

celkem požadovaná dotace za Fichi
1 323 000 Kč

Fiche 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání
Jednání opustil ing. Přibyl, usnášeníschopnost hlasování dle prezenční listiny:

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru
SPLNĚNA
počet subjektů

počet subjektů v %

Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet Partnerů MAS
účastnících se hlasování:

5
5

50%
50%

10

100%

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům – hodnocení jednotlivých
PK bylo v souladu u všech hodnotitelů s body, které si udělil žadatel. Nebylo nutné přistoupit
ke změně bodového hodnocení.
Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek, členové VK seřadili projekty dle
bodového hodnocení a dále v souladu s interními postupy dle PK Tvorba pracovního místa (u
projektů s bodovým ziskem 55 bodů), dále pak dle požadované výše dotace (projekty se 45
body).
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Diskuse: návrh doporučit všech 6 předložených projektů
Hlasování: 10 pro
Výběrová komise doporučuje k podpoře 6 předložených projektů ve Fichi č.3 dle následující
tabulky:
Fiche 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Poř.

01.
02.
03.
04.

Název žadatele
Roman Žanda
JPMB Technology
s.r.o.
Robert Uherko
KROVSTAV, s.r.o.

IČ

Název projektu

05452601

Centrum oprav
palivových systémů

24213691 Obráběcí centrum
65127765 Ohraňovací lis
Rozvoj firmy
64618064 KROVSTAV

Místo
realizace
NUTS 5
Nemile

70

Postřelmov

55

Bušín

55

Hanušovice

55

Hasící přístroje
03632008 Modernizace dílny
Vyšehoří
05. Kvapilík s.r.o.
06. Pavel Chamlar
66948801 Modernizace provozu Písařov
celkem požadovaná dotace za Fichi

Požadovaná
dotace

Body

450 000 Kč
2 250 000 Kč
900 000 Kč
450 000 Kč

45

121 500 Kč
389 250 Kč

45

4 560 750 Kč

Fiche 4 – Lesnictví
Ing. Přibyl k se vrátil na jednání VK, usnášeníschopnost hlasování dle prezenční listiny:

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru
SPLNĚNA
počet subjektů

počet subjektů v %

Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet Partnerů MAS
účastnících se hlasování:

5
6

45%
55%

11

100%

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům – hodnocení jednotlivých
PK bylo v souladu u všech hodnotitelů s body, které si udělil žadatel. Nebylo nutné přistoupit
ke změně bodového hodnocení.
Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek, členové VK seřadili projekty dle
bodového hodnocení.
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Diskuse: návrh doporučit oba předložené projekty
Hlasování: 11 pro
Výběrová komise doporučuje k podpoře 2 předložené projekty ve Fichi č.4 dle následující
tabulky:
Fiche 4 - Lesnictví
Místo
realizace Body Požadovaná dotace
NUTS 5
Lesnická
technika
Rovensko
70
01. Ing. Přemysl Čech
65168682
250 000 Kč
Investice do
Pod Burdovým vrchem,
techniky pro
Ruda n.
02.
05948991
55
s.r.o.
hospodaření v
Moravou
lese
75 625 Kč
celkem požadovaná dotace za Fichi
325 625 Kč
Poř.

Název žadatele

IČ

Název projektu

Fiche č. 5 – Relax v lese
Usnášeníschopnost pro hlasování dle prezenční listiny:

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru
SPLNĚNA
počet subjektů

Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet Partnerů MAS
účastnících se hlasování:

počet subjektů v %
5
6

45%
55%

11

100%

Hodnotitelé se postupně vyjádřili k předloženému projektu – hodnocení jednotlivých PK bylo
v souladu u všech hodnotitelů s body, které si udělil žadatel. Nebylo nutné přistoupit ke
změně bodového hodnocení.
Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek.
Diskuse: návrh doporučit předložený projekt
Hlasování: 11 pro
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Výběrová komise doporučuje k podpoře 1 předložený projekt ve Fichi č.5 dle následující
tabulky:
Fiche 5 - Relax v lese
Poř.

Název žadatele

IČ

Název projektu

Naučná stezka 42766796 Poznáváme les se
01.
skřítkem Lesánkem
celkem požadovaná dotace za Fichi
Charita Zábřeh

Místo
realizace
NUTS 5
Jestřebí

Body

Požadovaná
dotace

80
120 000 Kč
120 000 Kč

3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií
Fiche 1 – nastavení PK Příjmy ze zemědělské prvovýroby
Doporučení pro PV – zvážit výši bodů v tomto PK (navýšení). Projekt zemědělce ve výši do
500 tis. Kč, který nedosahuje stanovené 50% hranice příjmů pro získání bodů, získává stejný
počet bodů jako projekt zemědělce, který dosahuje 50% příjmů, ale požaduje vyšší částku
dotace.
Fiche 2 – definice PK Přidávání hodnoty regionálním zemědělským produktům
Doporučení pro PV – lépe nadefinovat, jakým způsobem bude žadatel toto PK dokládat –
nyní pro udělení těchto bodů postačují 3 různé doklady od jednoho dodavatele i za nákup za
malou finanční částku. Zvážit např. určitý finanční objem, počet různých dodavatelů.
Obecně – členové VK mají problém s podporou projektů, kdy žadatel má, často účelově, sídlo
mimo území MAS (např. Praha) – bylo by možné takovéto žadatele nějak znevýhodnit? Mgr.
Hošek upozornil, že takovéto omezení by bylo možné ze strany ŘO chápáno jako
diskriminační, navíc nemá oporu v nastavení principů pro stanovaní preferenčních kritérií.
Další diskuse:
- Systém a nastavení PK je natolik svázané, že role výběrové komise je z velké části
pouze formální, zvážit změnu interních postupů, kdy by se hodnocení projektů
odehrávalo na jediném jednání.
Předseda VK bude tyto připomínky tlumočit na jednání PV.
Zapsala dne 28. 6. 2017

Ověřil dne 28. 6. 2017:

Renata Baslerová ……………………………

Oldřich Tanert ……………………………………..
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