ZÁPIS
z jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví
Datum a místo konání: 22. 3. 2018 v 14:00, Hanušovice, Hlavní 137
Účastníci:
- dle prezenční listiny (příloha č. 1)
Schválený program:
1) Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise při hodnocení projektů v PRV
dne 5. 3. 2018
2) Volba předsedy programového výboru
3) Schválení žádostí předložených do 2. výzva MAS Horní Pomoraví pro PRV
a. Podpis etických kodexů a eliminace střetu zájmu
b. Zpráva výběrové komise o věcném hodnocení – představení žádostí
c. Informace o stavu plnění finančního plánu, projednání možného navýšení alokací
fichí s převisem žádostí
d. Schválení doporučení projektů k financování
4) Informace o stavu schválení výzev MAS ze strany MMR
5) Nastavení a schválení programového rámce OP Životní prostředí
6) Plán výzev OP Zaměstnanost v 2. polovině roku 2018
7) Diskuse, různé

1) Usnášeníschopnost programového výboru
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

2
5
7

28,5 %
71,5 %

---

---

3
0
2
0
2

43 %
0%
28 %
0%
28 %

Bylo přítomno 7 z 9 členů programového výboru, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor
a ani žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů.
2) Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise při hodnocení projektů v PRV dne
5. 3. 2018
Karel Hošek členům programového výboru předložil zápis z jednání výběrové komise včetně všech
příloh a pracovních podkladů. Programového výboru se účastnil předseda výběrové komise Oldřich
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Tanert. Programový výbor zkontroloval formální náležitosti vč. střetů zájmů na jednání výběrové
komise, které se uskutečnilo 5. března 2018, kontrola proběhla v pořádku a bez připomínek.

3) Volba předsedy programového výboru
Na základě rozhodnutí Shromáždění partnerů MAS Horní Pomoraví dne 22. 2. 2018 byl všem členům
programového výboru udělen nový mandát do 22. 2. 2021, a proto funkční období nemá programový
výbor zvoleného předsedu. Na základě diskuse Václav Jokl navrhl Přemysla Čecha na předsedu
programového výboru v tomto funkční období.
Volba předsedy programového výboru
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
1
Programový výbor zvolil předsedou Programového výboru MAS Horní Pomoraví na funkční období
do 22. 2. 2021 Přemysla Čecha.
Hlasování

4) Schválení žádostí předložených do 2. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV
a. Představení žádostí předložených ve 2. výzvě PRV
Renata Baslerová společně s předsedou výběrové komise představili předložené žádosti o podporu ve
všech fichích 2. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV. Předseda výběrové komise seznámil členy
programového výboru s hodnocením projektů a doporučeními komise.
b. Podpis etických kodexů a eliminace střetu zájmu
Paní Jandrtová upozornila, že je statutárním zástupcem žadatele Farma Jandrt s.r.o., který podal
žádost ve Fichi č. 1 - Zemědělská prvovýroba a ve fichi č. 3 Rozvoj nezemědělského podnikání – paní
Jandrtová je proto vyloučena ze schvalování projektů podaných ve Fichi č. 1 a 3.
Pan Mazák upozornil, že je ve střetu zájmu ve fichi č. 3 Rozvoj nezemědělského podnikání, proto je
z hlasování v této fichi vyloučen.
Pan Čech upozornil, že je předkladatelem projektu ve fichi č.4 Lesnictví. Pan Čech je proto vyloučen
ze schvalování projektů podaných ve Fichi č.4. Paní Šťastná jako zástupce obce Svébohov je ve
smluvním vztahu s žadatelem Lesy Jedlí s.r.o., proto se rovněž nezúčastní kvůli potencionálnímu
střetu zájmů hlasování ve fichi č. 4.
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. Etické kodexy
jsou 2. přílohou zápisu.
c. Informace o stavu plnění finančního plánu, projednání možného navýšení alokací fichí s
převisem žádostí
Baslerová a Hošek informovali programový výbor o stavu plnění finančního plánu a stanovených
alokacích v jednotlivých fichích v rámci milníků a též v rámci celého programovacího období.
Alokace plánovaná pro 2. výzvu je nižší než požadavky za všechny přijaté projekty. V případě podpory
všech projektů přijatých ve 2. výzvě PRV by finanční plán za rok 2015-2018 překročen o 14 % (tj.
2 740 tis. Kč), a došlo by tak k čerpání finančních prostředků určených pro rok 2019. Pokud by se
podpořily projekty ve fichích, kde je požadavek vyšší než plánovaná alokace v souladu s návrhem
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výběrové komise – tj. podpořily by se projekty, na které vystačí alokace + hraniční projekty, pak by
bylo celkové čerpání v rámci finančního plánu 2015-2018 na 104 %. Podporou i hraničních projektů
by v 2. výzvě byly rozpuštěny finanční prostředky určené na rok 2019 ve výši cca 650 tis. Kč.
d. Schválení doporučených projektů k financování
Fiche č. 1 – Zemědělská prvovýroba
Jednání opustila paní Jandrtová. Dle prezenční listiny přítomno:

podmínka max. 50% veřejného
sektoru SPLNĚNA

Výsledný stav

počet subjektů
Veřejný sektor:

počet subjektů v %
2
33%

Soukromý sektor:

4

67%

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování:

6

100%

Diskuse: V případě podpory všech projektů by došlo k výraznému přečerpávání alokace stanovené
v rámci milníku, v podstatě by se již čerpalo z finančních prostředků plánovaných pro následující roky
(2019). Programový výbor souhlasí s doporučením výběrové komise a navrhuje podporu projektů, na
které vystačí stanovená alokace + hraniční projekt v souladu s interními postupy.
Hlasování:
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Programový výbor doporučuje k financování projekty 1 – 4 dle přiložené tabulky.
alokace pro II. výzvu
Fiche 1 - Zemědělská prvovýroba
požadovaná
dotace
Žací stroj

body
hodnotitelé
50

doporučen

90 000 Kč

40

doporučen

93 000 Kč

40

doporučen

135 000 Kč *

40

doporučen

40

nedoporučen

40

nedoporučen

40

nedoporučen

40

nedoporučen

1.

Agrodružstvo Zábřeh

245 000 Kč

2.

Farma Jandrt s.r.o.

2.

Vlastimi Jandrt

4.

Zbyněk Vlček

5.

Jiří Jurenka

Modernizace farmy

150 000 Kč

6.

Eva Halenková

Balička senáže

210 000 Kč

7.

AGROMONT SERVIS, s.r.o. Shrnovač sena

299 400 Kč

8.

Zemědělská společnost
Jedlí a.s.

Modernizace ŽV kontejner na vodu
Kontejner na vodu
ZV
Nová technika pro
farmu

Výrok PV

hraniční projekt

Rekonstrukce farmy 499 999 Kč

3

500 000 Kč

Fiche č. 2 – Potravinářství
Paní Jandrtová se vrátila na jednání Programového výboru. Dle prezenční listiny přítomno:

podmínka max. 50% veřejného
sektoru SPLNĚNA

Výsledný stav

Veřejný sektor:

počet subjektů
2

počet subjektů v %
29%

Soukromý sektor

5

71%

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování:

7

100%

Diskuse: Stanovená alokace ve fichi č. 2 je dostatečná, návrh schválit všechny 3 předložené projekty
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
7
0
0
Programový výbor doporučuje k financování všechny předložené projekty dle přiložené tabulky.
alokace pro
2 000 000 Kč
Fiche 2 - Potravinářství
II. výzvu
body
dotace
Výrok PV
hodnotitelé
doporučen
1. MARWIN v.o.s.
Rozšíření provozu jatek
85 100 Kč
60
2. Designfoods s.r.o.
3.

Olga Grundělová

Nové stroje pro konzervárnu

245 000 Kč

50

Modernizace a rozšíření
provozu - KREMO

500 000 Kč

40

celkem požadováno

doporučen
doporučen

830 100 Kč

Fiche 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání
Jednání opustila paní Jandrtová a pan Mazák z důvodu střetu zájmu. Dle prezenční listiny přítomno:

podmínka max. 50% veřejného
sektoru SPLNĚNA

Výsledný stav

počet subjektů
Veřejný sektor:

počet subjektů v %
2
40%

Soukromý sektor:

3

60%

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování:

5

100%

Diskuse: Stanovená alokace ve fichi č. 3 je dostatečná, návrh schválit všechny předložené projekty
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
5
0
0
Programový výbor doporučuje k financování všechny předložené projekty dle přiložené tabulky.

4

5 500 000 Kč
alokace pro II. výzvu
body
dotace
Výrok PV
hodnotitelé

Fiche 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Lubomír Jelínek

Sedlářství Jelínek - rozšíření
výrobní kapacity

157 950 Kč

65

doporučen

Pavel Mrázek

Pořízení přepravníku strojů a
přídavných zařízení k bagru

449 100 Kč

65

doporučen

1 350 000 Kč

60

doporučen

45 000 Kč

55

216 000 Kč

55

392 850 Kč

55

1 462 500 Kč

50

255 816 Kč

45

332 977 Kč

45

doporučen

410 805 Kč

40

doporučen

Farma Jandrt
s.r.o.

CNC soustruh

Michal Kubíček
Radek Bartoň
Karel Svoboda
ProGalvotech
s.r.o.
Milan Pospíšil
Martin Heger

Kateřina
10. Mazáková

Svářečka termoplastů
Nákup olepovačky
Rozvoj stolářské dílny
Pořízení nového stroje pro řezání
vodním paprskem pro dělení
plastových a kovových
polotovarů
Modernizace provozu pálenice
Pořízení nářadí a vybavení
Veterinární ambulance

doporučen
doporučen
doporučen

doporučen
doporučen

Fiche 4 – Lesnictví
Paní Janrtová a Mazák se vrátili na jednání výboru, jednání opustil pan Čech a paní Šťastná. Dle
prezenční listiny přítomno:

podmínka max. 50% veřejného
sektoru SPLNĚNA

Výsledný stav

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

1
4
5

počet subjektů v %
20%
80%
100%

Diskuse: V případě podpory všech projektů by došlo k výraznému přečerpávání alokace stanovené
v rámci milníku, v podstatě by se již čerpalo z finančních prostředků plánovaných pro následující roky
(2019 a 2020). Programový výbor souhlasí s doporučením výběrové komise a navrhuje podporu
projektů, na které vystačí stanovená alokace + hraniční projekt v souladu s interními postupy.
Hlasování:
Hlasování

PRO
5

PROTI
0

5

ZDRŽEL SE
0

Programový výbor doporučuje k financování projekty 1 -4 dle přiložené tabulky.

Fiche 4 - Lesnictví

1.
2
3.

alokace pro II. výzvu
body
dotace
hodnotitelé

Lesy Jedlí s.r.o.
Jan Švéda
Obec Sudkov

Obec Rovensko
4.
5. Přemysl Čech

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

2 000 000 Kč

Výrok PV
doporučen

1 000 000 Kč

60
doporučen

100 000 Kč

55
doporučen

750 000 Kč

40

872 410 Kč *

doporučen
40
40

hraniční projekt

900 000 Kč

nedoporučen

Fiche č. 5 – Relax v lese
Pan Čech a paní Šťastná se vrátili na jednání výboru. Dle prezenční listiny přítomno:
podmínka max. 50% veřejného
sektoru SPLNĚNA

Výsledný stav

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

2
5
7

počet subjektů v %
29%
71%
100%

Diskuse: Stanovená alokace ve fichi č. 5 je dostatečná, návrh schválit předložený projekt.
Hlasování:
Hlasování

PRO
7

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Programový výbor doporučuje k financování projekt předložený do výzvy dle přiložené tabulky.

Fiche 5 - Relax v lese

1 000 000 Kč

alokace pro 2.výzvu
dotace

1.

Obec Ruda nad Moravou

Lesní zážitková naučná
stezka ve Štědrákově Lhotě

393 371 Kč

body
hodnotitelé

Výrok PV

40

doporučen

5) Informace o stavu schválení výzev MAS ze strany MMR
Karel Hošek informoval o stavu schválných výzev MAS Horní Pomoraví pro IROP, jejichž
opravená verze byla zaslána na MMR 8.3. 2018 a všechny se tak posouvají s uzávěrkou
příjmu žádosti minimálně do konce září 2018.
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6) Nastavení a schválení programového rámce OP Životní prostředí
Karel Hošek podrobně představil návrh nových programových rámců, který byl členům
výboru zaslán společně s programem (viz příloha zápisu č. 3). Předmětem dodatku SCLLD a
nového programového rámce OPŽP je podpora vzniku a zkvalitnění biocenter, realizace
protierozních opatření a dále zkvalitnění sídelní zeleně. Dle předběžného průzkumu v území
MAS je větší potenciál realizace projektu v opatření Parky a návsi, které je zaměřené na
zkvalitnění sídelní zeleně, proto je zde alokace 8 mil. Kč. Naopak menší zájem lze očekávat
v opatření Biocentra a protierozní opatření, kde dle diskuse na shromáždění partnerů a
analýzy absorpční kapacity lze očekávat max. dva projekty s maximální možnými náklady 2
mil. Kč. Tyto závěry a návrhy diskuse v rámci programového výboru potvrdila a schválila
návrh zaměření programového rámce, stanovené alokace i výši výstupových indikátorů.
Schválení programového rámce OPŽP a rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Horní Pomoraví
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
7
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil znění programového rámce OPŽP (viz příloha
zápisu).

7) Plán výzev OP Zaměstnanost v 2. polovině roku 2018
Karel Hošek představil nový plán výzev MAS pro OP Zaměstnanost, tak aby byly vyhlášeny od jara do
podzimu 2018 a projekty mohly být realizovány od léta 2019 do 2022. Nastavení výzev by bylo
identické stejně jako 1. až 3. výzvy MAS v OPZ. Výzvy by byly vyhlášeny v nejbližším možném termínu
od schválení ze strany MPSV
Schválení výzev MAS Horní Pomoraví v OP Zaměstnanost
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
7
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil vyhlášení výzev v OP Zaměstnanost.

8) Diskuse, různé
Renata Baslerová informovala členy komise, že kancelář MAS plánuje výjezdní dvoudenní školení
orgánů MAS, kde by kromě hodnocení dosavadního plnění SCLLD byly diskutovány i budoucí úpravy
strategie představeny na shromáždění partnerů 22. února 2018 a související s rozšířením možných
podporovaných aktivit v PRV (neboli čl. 20) a neplnění finančního plánu u některých opatření IROP.
V Hanušovicích 27. 3. 2018

Zapsal Karel Hošek

……………………………

Ověřil Přemysl Čech
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……………………………

