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Zápis z jednání Výběrové komise  

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

 

Datum a místo konání: 5. 3. 2018, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: dle prezenční listiny 
 

Program jednání: 
1. Zahájení, prezence  
2. Hodnocení projektů, seřazení a doporučení projektů ve 2. 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 22. února 2018 předány žádosti o podporu 

k hodnocení (celkem 11 přítomným na úvodním jednání). Těchto jedenáct členů výběrové 

komise podepsalo etický kodex, ale pouze 10 se účastnilo se jednání Výběrové komise 

k hodnocení žádosti o podporu předložených do 2. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV - Marie 

Efenberger Rychlá se z jednání omluvila, výsledky hodnocení předala pracovníkům MAS v 

předstihu. Všichni přítomní členové VK potvrdili platnost etického kodexu podepsaného dne 

22.2.2018.  

Předseda VK zahájil hodnocení projektů. V hodnocení projektů se postupovalo vždy pro 

každou fichi samostatně v tom pořadí, v jakém byly žádosti 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 MAS pro PRV dle stanovených kritérií (vytvoření 

pracovního místa případně nižší požadovaná výše dotace). 

Následně se přistoupilo k hlasování o bodovém hodnocení a doporučení projektů k podpoře 

pro každou fichi jednotlivě.  
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2. Hodnocení projektů, seřazení a doporučení projektů ve 2. výzvě MAS pro PRV 

Fiche č. 1 – Zemědělská prvovýroba 

Dle prezenční listiny: 

Výsledný stav podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA 

 počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 4 40% 

Soukromý sektor: 6 60% 

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se 

hlasování: 
10 100% 

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům.  

Diskuse k projektu Zemědělské společnosti Jedlí, a.s. – PK č.4: Žadatel finalizuje výrobu - tzn. 

je registrovaný jako potravinářský podnik. Žadatel doložil registraci jako potravinářský podnik 

a doklad o prodeji surového nezpracovaného mléka konečným spotřebitelům (prodej 

z mlékomatu). Jak žadatel sám uvedl do žádosti, ke zpracování mléka nedochází. Vzhledem 

k tomu, že za zpracování lze považovat takovou úpravu, kdy došlo změně povahy produktu, 

nelze body za toto preferenční kritérium uznat, neboť je prodáváno surové nezpracované 

mléko. U PK 4 tedy body nebudou uznány – dojde ke krácení bodů. 

U ostatních projektů (mimo projekt ZS Jedlí) 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 500 tis. Kč 

a požadavky od žadatelů činí více než 1,7 mil. Kč, musí VK rozhodnout o tom, zda doporučí 

programovému výboru schválení projektů dle navržené alokace nebo navrhne navýšení 

alokace pro danou fichi (v souladu s interními postupy pro PRV). 

Členové VK navrhují doporučit k financování 4 předložené projekty seřazené dle bodového 

ohodnocení a výše požadavku na dotaci a to včetně hraničního projektu s ohledem na 

celkovou alokaci a finanční plán ve fichi č. 1. 

Schválení věcného hodnocení Fiche 1 II. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body věcného hodnocení projektů 

předložených do Fiche 1 – Zemědělská prvovýroba. 
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Fiche 1 - Zemědělská prvovýroba alokace pro II. výzvu 500 000 Kč 

      

náklady 
celkem 

požadovaná 
dotace 

body 
hodnotitelé 

1. Agrodružstvo Zábřeh Žací stroj 490 000 Kč  245 000 Kč  
50 

2. Farma Jandrt s.r.o. 
Modernizace ŽV - 
kontejner na vodu 

150 000 Kč  90 000 Kč  40 

2. Vlastimi Jandrt  Kontejner na vodu ZV 155 000 Kč   93 000 Kč  
40 

4. Zbyněk Vlček Nová technika pro farmu 225 000 Kč  
 135 000 Kč * 
hraniční projekt 

40 

5. Jiří Jurenka Modernizace farmy 250 000 Kč  150 000 Kč  
40 

6. Eva Halenková Balička senáže 350 000 Kč  210 000 Kč  
40 

7. AGROMONT SERVIS, s.r.o. Shrnovač sena 499 000 Kč  299 400 Kč  
40 

8. 
Zemědělská společnost 
Jedlí a.s. 

Rekonstrukce farmy 833 333 Kč  499 999 Kč  40 

  celkem požadováno     1 722 399 Kč   

  
Návrh doporučit k podpoře projekty 1 – 4 dle hodnotící tabulky 
(včetně hraničního projektu – ř. 4.) s celkovým požadavkem: 

    563 000 Kč  
 

 

Doporučení výběrové komise programovému výboru MAS k fiche č. 1 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví doporučuje programovému výboru nenavyšovat výrazně 

alokaci fiche a podpořit hraniční projekt. 

Fiche č. 2 – Potravinářství 

Dle prezenční listiny: 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného sektoru 

SPLNĚNA 

 počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 4 40% 

Soukromý sektor: 6 60% 

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování: 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.  
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Schválení věcného hodnocení Fiche 2 II. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body věcného hodnocení projektů 

předložených do Fiche 2 – Potravinářství. 

 

Fiche 2 - Potravinářství 
alokace pro 

II. výzvu 
2 000 000 Kč 

      
náklady 
celkem 

dotace 
body 

hodnotitelé 

1. MARWIN v.o.s. Rozšíření provozu jatek 170 200 Kč  85 100 Kč  60 

2. Designfoods s.r.o. Nové stroje pro konzervárnu 490 000 Kč  245 000 Kč  50 

3. 
Olga Grundělová Modernizace a rozšíření 

provozu - KREMO 1 000 000 Kč  500 000 Kč  40 

  celkem požadováno       830 100 Kč    

Fiche 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání 

Jednání opustila paní Pecháčková z důvodu střetu zájmu a usnášeníschopnost hlasování dle 

prezenční listiny je: 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného sektoru 

SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 4 44% 

Soukromý sektor:  5 56% 

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se 
hlasování: 

9 100% 

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům. Diskuse k projektu p. 

Mrázka – PK 7 Potenciál zvýšení výrobní efektivity podniku – v rámci projektu budou 

nakoupeny stavební stroje. Dle rozhodnutí výběrové komise realizací projektu dojde 

k navýšení výrobní kapacity stavebních prací podniku. Členové VK se po diskusi shodli, že body 

za toto PK budou žadateli ponechány a doporučují Programovému výboru v dlaší výzvě 

jednoznačněji definovat znění daného preferenčního kritéria. 

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 komise seřadili projekty dle 

bodového hodnocení a dále v souladu s interními postupy (dle požadované výše dotace – u 

projektů s 65, 55 a 45 body, žádný z uvedených projektů v uvedené bodové hladině nezřizoval 

pracovní místo). 
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Schválení věcného hodnocení Fiche 3 II. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

9 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body věcného hodnocení projektů 

předložených do Fiche 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání. 

 

Fiche 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání alokace pro II. výzvu 5 500 000 Kč  

      
náklady 
celkem 

dotace 
body 

hodnotitelé 

1. 
Lubomír Jelínek 

Sedlářství Jelínek -  rozšíření 
výrobní kapacity 351 000 Kč 157 950 Kč 65 

2. 
Pavel Mrázek Pořízení přepravníku strojů a 

přídavných zařízení k bagru 998 000 Kč 449 100 Kč 65 

3. 
Farma Jandrt 
s.r.o. CNC soustruh 3 000 000 Kč 1 350 000 Kč 60 

4. Michal Kubíček Svářečka termoplastů 100 000 Kč 45 000 Kč 55 

5. Radek Bartoň Nákup olepovačky 480 000 Kč 216 000 Kč 55 

6. Karel Svoboda Rozvoj stolářské dílny 873 000 Kč 392 850 Kč 55 

7. 
ProGalvotech 
s.r.o. 

Pořízení nového stroje pro 
řezání vodním paprskem pro 
dělení plastových a kovových 
polotovarů 3 250 000 Kč 1 462 500 Kč 50 

8. 
Milan Pospíšil 

Modernizace provozu 
pálenice 568 480 Kč 255 816 Kč 45 

9. 
Martin Heger 

Pořízení nářadí a vybavení  839 950 Kč 332 977 Kč 45 

10. 
Kateřina 
Mazáková Veterinární ambulance 912 900 Kč 410 805 Kč 40 

  celkem požadováno   5 072 998 Kč    

 

Fiche 4 – Lesnictví 

Paní Pecháčková se vrátila na jednání komise, usnášeníschopnost hlasování dle prezenční 

listiny: 

Výsledný stav 

podmínka max. 50% veřejného sektoru 

SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 4 40% 

Soukromý sektor: 6 60% 

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování: 10 100% 
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Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům – hodnocení jednotlivých 

preferenčních kritérií 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.  

Diskuse: vzhledem k tomu, že se jedná o fichi, která má plánovanou alokaci 2 mil. Kč a 

požadavky od žadatelů činí více než 3,6 mil. Kč, musí komise rozhodnout o tom, zda doporučí 

programovému výboru schválení projektů dle navržené alokace nebo navrhne navýšení 

alokace pro danou fichi (v souladu s interními postupy pro PRV). 

Členové VK navrhují doporučit k financování 4 předložené projekty seřazené dle bodového 

ohodnocení a výše požadavku na dotaci a to včetně hraničního projektu s ohledem na 

celkovou alokaci a finanční plán ve fichi č. 4. 

Schválení věcného hodnocení Fiche 4 II. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body věcného hodnocení projektů 

předložených do Fiche 4 – Lesnictví. 

 

Fiche 4 - Lesnictví   alokace pro II. výzvu 2 000 000 Kč  

      

náklady 
celkem 

dotace 
body 

hodnotitelé 

1. Lesy Jedlí s.r.o. Vyvážeč pro Lesy Jedlí s.r.o. 2 000 000 Kč  1 000 000 Kč  60 

2 
Jan Švéda 

Zpracování dřevní hmoty na 
palivo 

200 000 Kč  100 000 Kč  
55 

3. 
Obec Sudkov 

Pořízení techniky pro lesní 
hospodářství obce Sudkov 

1 500 000 Kč  750 000 Kč  
40 

4. 
Obec Rovensko 

Lesní technika pro obec 
Rovensko 

1 744 820 Kč  
872 410 Kč * 

hraniční projekt 40 

5. Přemysl Čech Lesnická technika - traktor. 1 800 000 Kč  900 000 Kč  40 

  celkem požadováno 3 622 410 Kč    

  
 Návrh doporučit k podpoře projekty 1 – 4 dle hodnotící tabulky 
(včetně hraničního projektu – ř. 4.) s celkovým požadavkem: 2 722 410 Kč   

 

Doporučení výběrové komise programovému výboru MAS k fiche č. 4 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví doporučuje programovému výboru nenavyšovat výrazně 

alokaci fiche a podpořit hraniční projekt. 

 

 

Fiche č. 5 – Relax v lese 
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Jednání opustila paní Kleinová a pan Tanert, usnášeníschopnost hlasování dle prezenční 

listiny: 

 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného 

sektoru SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 4 50% 

Soukromý sektor:  4 50% 

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování: 8 100% 

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. 

Schválení věcného hodnocení Fiche 5 II. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body věcného hodnocení projektů 

předložených do Fiche 5 – Relax v lese. 

 

Fiche 5 - Relax v lese alokace pro 2.výzvu   1 000 000 Kč    

      
náklady 
celkem 

dotace 
body 

hodnotitelé 

1
. 

Obec Ruda nad Moravou 
Lesní zážitková naučná 
stezka ve Štědrákově Lhotě 

 393 371 Kč    393 371 Kč  40 

  celkem požadováno      393 371 Kč    

 

 

3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií 
 

Fiche 1 – zvážit nastavení bodových hladin, pokusit se více rozčlenit (téměř všechny 

předložené projekty jsou na stejné bodové hladině), případně doplnit ještě další preferenční 

kritéria. 

 

Fiche 3  – kritérium č. 7 Potenciál zvýšení výrobní efektivity podniku – jednoznačněji definovat 

„výrobní efektivitu“ – vyspecifikovat, co spadá do výroby a co už je považováno za službu. 
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Předseda VK případně pověřený pracovník MAS bude tyto připomínky tlumočit na jednání 

programového výboru.  

 

 

Zapsala dne 6. 3. 2018    Ověřil dne 6. 3. 2018: 

  

 

Renata Baslerová   ……………………………  Oldřich Tanert   …………………………………….. 


