Zápis z jednání Výběrové komise
Místní akční skupiny Horní Pomoraví
Datum a místo konání: 22. 2. 2018, Hanušovice
Účastníci: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení, prezence a představení nových členů
2. Volba předsedy/předsedkyně výběrové komise
3. Seznámení členů výběrové komise s pravidly Programu rozvoje venkova (PRV), proškolení o
způsobu hodnocení žádostí
4. Představení přijatých projektů PRV
5. Podpis etického kodexu
6. Předání projektů pro hodnocení
7. Stanovení termínu 2. jednání VK

1. Zahájení, prezence a představení nových členů
Renata Baslerová se představila a požádala o podepsání prezenční listiny a představení všech členů
výběrové komise.
Na základě prezenční listiny Renata Baslerová ověřila usnášeníschopnosti a zastoupení zájmových
skupin a sektorů, s výsledkem, že jednání výběrové komise je usnášeníschopné. Žádná ze zájmových
skupin či sektorů nemá na jednání komise většinu.
Sektor

Počet osob

Relativní
vyjádření

Počet
hlas. práv

Relativní
vyjádření

Veřejný
Soukromý
Celkem
Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

5
5
10

50 %
50 %

---

---

2
1
4
0
3

20 %
10 %
40 %
0%
30 %

2. Volba předsedy/předsedkyně výběrové komise
Na základě diskuse došlo ke konsenzu na nominaci Oldřicha Tanerta na předsedu komise.
Volba předsedy výběrové komise s funkčním obdobím do 22. února 2019
Navržen byl: Oldřich Tanert
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
9
0
1
1

Výběrová komise schvaluje do funkce předsedy výběrové komise Oldřicha Tanerta.

3. Seznámení členů výběrové komise s pravidly PRV, proškolení o způsobu hodnocení
žádostí
Členové výběrové komise byli seznámeni s pravidly PRV pro výzvu č. 2 MAS Horní Pomoraví pro PRV a
Interními postupy pro PRV. Členům byl představen formulář žádosti o dotaci, byli seznámeni
s obsahem vyhlášených fichí a jednotlivými preferenčními (hodnotícími) kritérii.
Dále byli proškoleni ve způsobu a postupu hodnocení projektů PRV – byly jim představeny hodnotící
tabulky a byli seznámeni se způsobem kontroly bodů za jednotlivá, žadatelem udělená, preferenční
kritéria.

4. Představení projektů PRV
Renata Baslerová poté představila všechny přijaté projekty ve druhé výzvě PRV. Bylo předloženo
celkem 28 projektů ve všech pěti vyhlášených fichích. V rámci AK administrativní kontroly a kontroly
přijatelnosti byla ukončena administrace 1 žádosti – žadatel Pod Burdovým vrchem s.r.o., fiche 4.
Porušení pravidel 19.2.1. – předložena nevyplněná žádost o dotaci, nepředložení stanovených
povinných příloh. 27 projektů, které splnily administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti jsou
předloženy výběrové komisi k hodnocení.
Členové výběrové komise byli upozorněni, ať zváží, jestli nejsou s níže uvedenými žadateli ve střetu
zájmů, či se nepodíleli na tvorbě níže uvedených projektů (viz text etického kodexu).
V průběhu představování projektů se na jednání dostavil pan Petr Trávníček – vzhledem k tomu, že
na jednání již nebude hlasováno, nemá její přítomnost vliv na usnášeníschopnost jednání. Pan
Trávníček byl dodatečně proškolen ve způsobu hodnocení projektů.
Projekty předložené k hodnocení v rámci 2. výzvy PRV:

Č.

Název žadatele

IČ

Název projektu

Místo realizace
NUTS 5

Fiche 1 - Zemědělská prvovýroba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zemědělská společnost
Jedlí a.s.
Agrodružstvo Zábřeh
Farma Jandrt s.r.o.
Vlastimi Jandrt
Zbyněk Vlček
Jiří Jurenka
Eva Halenková
AGROMONT SERVIS, s.r.o.

Rekonstrukce farmy
47673656 Žací stroj
29463556 Modernizace ŽV - kontejner na vodu
49594630 Kontejner na vodu ZV
26821427

Nová technika pro farmu
Modernizace farmy
60983493 Balička senáže
28583698 Shrnovač sena
60976969
73363120

Jedlí
Zábřeh
Hanušovice
Hanušovice
Ruda nad
Moravou
Jakubovice
Staré Město
Hanušovice

Fiche 2 - Potravinářství
1.

MARWIN v.o.s.

47985623 Rozšíření provozu jatek
2

Hanušovice

2.
3.

Designfoods s.r.o.
Olga Grundělová

27842762 Nové stroje pro konzervárnu
Modernizace a rozšíření provozu 13008030 KREMO

Zábřeh
Staré Město

Fiche 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lubomír Jelínek
Pavel Mrázek

65172094

Sedlářství Jelínek - rozšíření výrobní
kapacity
Pořízení přepravníku strojů a
přídavných zařízení k bagru
CNC soustruh
Svářečka termoplastů
Nákup olepovačky
Rozvoj stolářské dílny
Pořízení nového stroje pro řezání
vodním paprskem pro dělení
plastových a kovových polotovarů

Hanušovice
Hanušovice

Farma Jandrt s.r.o.
Michal Kubíček
Radek Bartoň
Karel Svoboda

60000872
29463556
76482065
73261645
40282236

ProGalvotech s.r.o.

04301005

Milan Pospíšil

64965546 Modernizace provozu pálenice

Jakubovice

Pořízení nářadí a vybavení včetně
71798307 pořízení užitkového vozu
75144077 Veterinární ambulance

Bratrušov

25374788 Vyvážeč pro Lesy Jedlí s.r.o.
75116197 Zpracování dřevní hmoty na palivo
Pořízení techniky pro lesní hospodářství
00303411
obce Sudkov
00303305 Lesní technika pro obec Rovensko
65168682 Lesnická technika - traktor.

Jedlí
Štíty

Martin Heger
9.
10. Kateřina Mazáková

Hanušovice
Sudkov
Drozdov
Hanušovice
Postřelmov

Hanušovice

Fiche 4 - Lesnictví
1.
2

Lesy Jedlí s.r.o.
Jan Švéda

3.
4.
5.

Obec Sudkov
Obec Rovensko
Přemysl Čech

Sudkov
Rovensko
Rovensko

Fiche 5 - Relax v lese
1.

Obec Ruda nad Moravou 00303313

Lesní zážitková naučná stezka ve
Štědrákově Lhotě

Ruda nad
Moravou

5. Podpis etického kodexu
Oldřich Tanert a Iva Kleinová upozornili, že jsou členy zastupitelstva obce Ruda nad Moravou, která
podala žádost ve Fichi č. 5 - Relax v lese – paní Kleinová a pan Tanert jsou proto vyloučeni z hodnocení
projektů podaných ve Fichi č. 5
Paní Pecháčková upozornila, že je ve střetu zájmu ve fichi č. 3 Rozvoj nezemědělského podnikání, kde
se podílela na zpracování žádosti pana Jelínka. Paní Pecháčková je proto vyloučena z hodnocení
projektů podaných ve Fichi č. 3.
V souladu s uvedenými upozorněními všichni členové podepsali etický kodex. Tento je platný pro
všechna jednání ke 2.výzvě PRV, pokud členové nezjistí dodatečně možný střet zájmů.
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6. Předání projektů pro hodnocení
Přítomným členům výběrové komise byly předány, na základě rozlosování, jednotlivé projekty
v papírové podobě včetně příloh pro hodnocení, společně s projekty obdrželi také hodnotící tabulky a
formuláře odpovídajících fichí. Převzetí projektů stvrdili na předávacím protokolu. Projekty prostudují,
preferenční kritéria obodují a hodnotící tabulky s bodováním a případně zdůvodněním krácení předají
na příštím jednání zpět pracovníkům MAS.

7. Stanovení termínu dalšího jednání
Na základě diskuse se členy výběrové komise předseda stanovil 2. termín jednání výběrové komise na
5. března 2018 ve 14:00 hodin.

Zapsal dne 23. 2. 2018
Renata Baslerová

……………………………………………..

Ověřil dne 23. 2. 2018:
Oldřich Tanert

……………………………………………..
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