MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, IČ: 27777146,

Zápis z jednání Výběrové komise
Místní akční skupiny Horní Pomoraví
Datum a místo konání: 1. 7. 2020, Hanušovice
Účastníci: dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Hodnocení projektů, seřazení a doporučení projektů ve 4. výzvě MAS pro PRV
3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií
4. Vyjádření k žádosti o podstatnou změnu projektu ze 6. výzvy MAS pro OPZ
1. Zahájení, prezence
Předseda Výběrové komise p. Tanert přivítal přítomné na jednání a předal slovo Ing. Baslerové,
která je seznámila s postupem hodnocení a doporučení projektů.
Členům výběrové komise byly na jednání 22.června 2020 předány žádosti o podporu
k hodnocení. Těchto deset členů výběrové komise podepsalo etický kodex a účastnilo se
jednání Výběrové komise k hodnocení žádosti o podporu předložených do 4. výzvy MAS Horní
Pomoraví pro PRV. Všichni přítomní členové VK potvrdili platnost etického kodexu
podepsaného dne 22.6.2020.
Předseda VK zahájil hodnocení projektů. V hodnocení projektů se postupovalo vždy pro
každou fichi samostatně v pořadí dle Portálu farmáře. K jednotlivým projektům se postupně
vyjadřovali hodnotitelé, kteří projekt hodnotili (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 4. výzvě MAS pro PRV
Fiche č.1 – Zemědělská prvovýroba
Jednání opustil p. Winter a p. Spurný. Přítomni 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 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. Projekt

Seznam projektů ve fichi 1 dle bodového hodnocení VK:
Poř.
1.

2.

3.

4.

5.

číslo projektu
2020-137-004002-073

žadatel

název projektu

Skřivánková Vlasta

Rekonstrukce teletníku

2020-137-004003-035

Dubická a.s.

Pořízení nového stroje

2020-137-004003-039

Zavadil Vladimír

Čelní traktorový nakladač

2020-137-004001-045
2020-137-004003-038

Jurenka Jiří

Chromek Jan

Traktorový čelní nakladač

Luční brány s přísevem

2

místo
realizace
Branná

Dubicko
Jindřichov Pusté Žibřid.
Jakubovice
Jindřichov Pusté Žibřid.

požadovaná
dotace

body

300 000 Kč

75

125 000 Kč

65

142 200 Kč

65

210 000 Kč

65

243 000 Kč

65

6.

7.

8. *)

9.

10.

11.

12.

2020-137-004001-043

Tomášek Libor

2020-137-004001-068

Janků Tomáš

Nová technika pro farmu

Janoušov

2020-137-004001-064

Kunrtová Jitka

Pořízení nového stroje na
farmu

Jestřebí Pobučí

Statek Winter v.o.s.

Nákup mulčovače

Wonkeová Anna

Modernizace strojů na rodinné
Štíty - Březná
farmě

299 830 Kč

55

600 000 Kč

55

455 500 Kč

50

2020-137-004003-040
2020-137-004003-037

Svébohov

Travní podrývák

282 000 Kč

65

297 000 Kč

65

300 000 Kč

65

Hanušovice –
Vys.Žibřid.
299 400 Kč

55

2020-137-004001-051

Kameníček a.s.

Modernizace stáje pro chov
dojnic II. etapa

Ruda n.M Hostice

2020-137-004001-052

Bludovská a.s.

Přepravník krmných směsí středisko ŽV Chromeč

Chromeč

*) hraniční projekt

Schválení hodnocení Fiche 1 ve 4. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body hodnocení projektů předložených
do Fiche 1 – Zemědělská prvovýroba.

Diskuse k fichi – vzhledem k tomu, že se jedná o fichi, která má plánovanou alokaci 1.783.977,Kč a požadavky od žadatelů činí 3.553.930,- 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).
VK doporučuje Programovému výboru navýšit alokaci ve Fichi 1 do maximální možné výše a
podpořit všechny předložené projekty.
Hlasování:
Hlasování

PRO
8

PROTI
0

3

ZDRŽEL SE
0

Fiche č. 2 – Potravinářství
Na jednání se vrátil p. Spurný a p. Winter, přítomni dle prezenční listiny:
podmínka max. 50% veřejného sektoru
SPLNĚNA

Výsledný stav

počet subjektů

počet subjektů v %

Veřejný sektor:

4

40%

Soukromý sektor:

6

60%

10

100%

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se hlasování:

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům. Krácení bylo navrženo u
těchto projektů:
2020-137-004-002-066 Báťková Vladislava – žadatelka požádala o snížení bodů u PK1 na
vytvoření pracovního místa z důvodu špatného pochopení vzniku pracovního místa u OSVČ,
kdy si nárokuje body jako začínající podnikatel s kratší než dvouletou historií – přičemž se
odvolává na vznik živnostenského oprávnění k 1.6.2020 (ale IČ existuje již od r. 2017, v roce
2020 došlo pouze k rozšíření živností). VK proto přistoupila ke krácení bodů u PK1.
2020-137-004-002-060 Kubíčková Vendula – ke krácení dochází u PK 7 – sponzoring: žadatelka
požaduje body za sponzoring, přičemž je doložena smlouva s organizací Česká a Moravská
města, z.s. se sídlem v Šumperku. Body nelze udělit, neboť sponzorská smlouva je uzavřena
se subjektem se sídlem mimo území MAS Horní Pomoraví – dle definice PK se musí jednat o
podporu místních subjektů, tj. subjektů v regionu MAS Horní Pomoraví, kam ovšem Šumperk
nepatří.
Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek, členové VK seřadili projekty dle
bodového hodnocení.

Seznam projektů ve fichi 2 dle bodového hodnocení VK:
Poř.

číslo projektu

žadatel

název projektu

místo
realizace

požadovaná
dotace

body

81 500 Kč

75

1.

2020-137-004-002066

Zpracování zemědělské
Báťková Vladislava produkce

Štíty - Crhov

2.

2020-137-004-002067

Rozšíření kapacity výroby
Lyopotraviny s.r.o. lyopotravin

Zábřeh Hněvkov

156 537 Kč

70

2020-137-004-002057

PRO-BIO,
obchodní
společnost s.r.o.

Staré Město
pod Sn.

994 800 Kč

70

3.*)

Zvýšení kvality výroby
bezlepkového mlýna

4

4.

5.

2020-137-004-002060

2020-137-004-002074

Kubíčková
Vendula

Potraviny od Oskara

Pitel´Štefan

Pořízení chladírenského
automobilu

Nemile Lupěné

369 880 Kč

65

Olšany

350 000 Kč

50

*) hraniční projekt

Schválení hodnocení Fiche 2 ve 4. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
10
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body hodnocení projektů předložených
do Fiche 2 – Potravinářství.

Diskuse k fichi – vzhledem k tomu, že se jedná o fichi, která má plánovanou alokaci 1.228.080,Kč a požadavky od žadatelů činí 1.952.717,- 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). Jedná se o fichi, která nebyla
v minulých výzvách čerpána v předpokládané výši a je zájem finalizaci zpracování zemědělské
produkce, v souladu se strategií, podporovat.
Členové VK navrhují alokaci navýšit a doporučují k financování všechny předložené projekty
seřazené dle bodového ohodnocení a výše požadavku na dotaci s ohledem na celkovou alokaci
a finanční plán ve fichi č. 2.
Hlasování:
Hlasování

PRO
10

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Fiche 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání
Jednání opustil p. Spurný, přítomni dle prezenční listiny:

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%

5

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům. Krácení bylo navrženo u
těchto projektů:
2020-137-004-003-061 IT Comp Vít Komárek s.r.o. – krácení navrženo u PK8 žadatel má sídlo
v regionu MAS Horní Pomoraví: Sídlo - body nelze přidělit, dle veřejných rejstříků ke dni
1.6.2020 měl žadatel sídlo Praha 9 - Vinoř, Českodubská 784, PSČ 19017; i když doložil usnesení
soudu o změně názvu a sídla se datem 25.5.2020, kde je ovšem 15ti denní lhůta pro odvolání.
2020-137-004-003-069 Kubata Luboš - krácení navrženo u PK3 Podpora začínajících
podnikatelů: Body nelze přiznat - dle živnostenského rejstříku vznik IČ v roce 1996 (v roce 2019
pouze rozšíření živnostenského oprávnění) - rozhodné datum je datum zápisu do rejstříku.
2020-137-004-003-041 KOVO PML s.r.o. - krácení navrženo u PK8 Sponzoring - body nemohou
být uznány - doložena sponzorská smlouva z roku 2020. Dle definice PK musí být smlouva
uzavřena za poslední uzavřené účetní období nebo rok před tím (tj. rok 2019 nebo 2018).
2020-137-004-003-050 Prokop David - S krácení navrženo u PK8 Sponzoring - body nelze
přiznat, doložena sponzorská smlouva za rok 2018 ve výši 1.000,-Kč a za rok 2020 ve výši
4.000,- Kč - není splněna podmínka dle definice PK: ..... alespoň jedna smlouva/doklad (včetně
dokladu o zaplacení) v některém ze dvou posledních uzavřených účetních obdobích v celkové
souhrnné minimální částce 5.000,- Kč za rok.......Poslední uzavřené účetní období je rok 2019,
tj. dary by musely být z roku 2019 nebo 2018, částka v souhrnu za rok 5.000,- Kč
2020-137-004-003-058 Kubíčková Vendula - ke krácení dochází u PK8 – sponzoring: žadatelka
požaduje body za sponzoring, přičemž je doložena smlouva s organizací Česká a Moravská
města, z.s. se sídlem v Šumperku. Body nelze udělit, neboť sponzorská smlouva je uzavřena
se subjektem se sídlem mimo území MAS Horní Pomoraví – dle definice PK se musí jednat o
podporu místních subjektů, tj. subjektů v regionu MAS Horní Pomoraví, kam ovšem Šumperk
nepatří.
Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek, členové komise seřadili projekty dle
bodového hodnocení a dále v souladu s interními postupy (dle závazku ke zřízení pracovního
místa a dále dle požadované výše dotace).
Seznam projektů ve fichi 3 dle bodového hodnocení VK:
Poř.
1.

2.

číslo
projektu
2020-137-004003-072
2020-137-004003-036

žadatel

název projektu

místo
realizace

požadovaná
body
dotace

SpurnýREEF s.r.o.

Vysokotlaké zařízení
pro firmu

Zábřeh

112 500 Kč

90

Jílek Karel

Nová pálenice

Jakubovice

326 700 Kč

85
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3.

2020-137-004003-065

KOVOPO Industry
s.r.o.

Vybavení provozovny

Sudkov

284 400 Kč

80

449 550 Kč

80

4.

2020-137-004003-049

Minář Jaroslav

Rozvoj firmy

Štíty

5.

2020-137-004003-062

YOURWIFI s.r.o.

Správa wifi řešení

Zábřeh

92 565 Kč

80

6.

2020-137-004003-042

Kopa Lukáš

Formátovací pila

Dubicko

162 000 Kč

80

IT Comp Vít
Komárek s.r.o.

Vybavení servisního
střediska

Zábřeh

162 000 Kč

80

Kubata Luboš

Pořízení olepovačky
hran pro truhlářskou
výrobu

Ruda nad
Moravou

223 132 Kč

80

Uherko Robert

Ohýbací stroj

Bušín

450 000 Kč

75

KOVO PML s.r.o.

Rozšíření výroby o CNC
Zábřeh
soustruh

900 000 Kč

75

Žanda Roman

Centrum oprav
palivových soustav
dieselových motorů

224 550 Kč

75

2020-137-004003-047

Dubická a.s.

Porizeni nového stroje Dubicko
emisní souprava

47 727 Kč

70

2020-137-004003-046

Pospíšil Petr

Formátovací pila pro
truhlářství

126 000 Kč

70

2020-137-004003-034

Bartoň Radek

Nákup kombinovaného
Drozdov
stroje

2020-137-004003-071

Kotraš Ondřej s.r.o.

Dobudování klempířské Ruda n/M
dílny
Bartoňov

207 000 Kč

70

2020-137-004003-050

Prokop David

Nákup užitkového
vozidla N1

Bohuslavice

224 550 Kč

70

2020-137-004003-053

Mrázek Jaroslav

Nový stroj do truhlárny

Hanušovice Potůčník

441 000 Kč

70

2020-137-004003-058

Kubíčková Vendula

U Oskara

Nemile Lupěné

224 334 Kč

65

Komárek Vít

Prezentační vybavení

Zábřeh

91 350 Kč

60

7.

2020-137-004003-061

8.
2020-137-004003-069

9.*)
10.

2020-137-004003-070

2020-137-004003-041

11.
2020-137-004003-054

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2020-137-004003-063

7

Nemile

Jedlí

184 500 Kč

70

Schválení hodnocení Fiche 3 ve 4. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
9
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body hodnocení projektů předložených
do Fiche 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání.

Diskuse k fichi – vzhledem k tomu, že se jedná o fichi, která má plánovanou alokaci 1.882.204,Kč a požadavky od žadatelů činí 4.933.858,- 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 navýšení alokace fiche č. 3 a doporučují k financování všechny projekty
do maximální možné výše s ohledem na celkovou alokaci a finanční plán ve fichi č. 3

3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií
Připomínky k PK

Nastavení kritérií je funkční, nové kritérium týkající se Podpory místního rozvoje – přínosu
žadatele pro region se osvědčilo, i když je nutné konstatovat, že žadatelé ho dostatečně
nechápou nebo důkladně nečtou – dokládají smlouvy za jiné než uzavřené účetní období atp..
4. Vyjádření k žádosti o podstatnou změnu projektu ze 6. výzvy MAS pro OPZ
V rámci 6. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální podnikání II., která byla vyhlášena
3.8.2018, příjem žádostí byl ukončen 10.12.2018, byla doporučena k podpoře žádost „MAS HP
- Provozní udržitelnost nového pracoviště sociálního podniku REPARTO Zábřeh II.“ žadatele
REPARTO Zábřeh s.r.o., která získala 95 bodů ve věcném hodnocení. Výběrová komise schválila
výsledem věcného hodnocení na svém jednání 19.2.2019.
Žadatel nezahájil realizaci s ohledem na přečerpání limitu de minimis a požádal o podstatnou
změnu projektu, v rámci které
1. Žádal o posunutí termínu realizace z původního termínu 1.1.2020 – 31.12.2021 na
období 1.1.2021 – 31.12.2022, původní doba realizace 24 měsíců zůstane zachována
2. Navrhoval snížení celkového rozpočtu o 633 464,06 Kč i přiznané dotační podpory na
projekt o 538 44,45 Kč.
Krácení rozpočtu je navržené zkrácením délky zapojení osob na položkách:
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Realizační tým
1.1.1.1.1 KA1 - prac. pozice manažera nového pracoviště dílny - mistra výroby o 5 měsíců
1.1.1.1.2 KA3 - prac. pro psychosociální podporu a vzdělávání zaměstnanců o 9 měsíců
Cílová skupina
1.1.6.1.1 KA2 - prac. pozice dělník kompletační dílny o 8 měsíců
1.1.6.1.2 KA2 - prac. pozice pracovník balírny cukru o 8 měsíců
1.1.6.1.3 KA2 - prac. pozice řidič, skladník, technik o 7 měsíců
1.1.6.1.4 KA2 - prac. pozice pracovník pro zajištění úklidových služeb o 7 měsíců

Žadatel navrhl krácení délky zapojení pozdějším nástupem zaměstnanců do projektu. V tom
případě by ale nedodržel podmínky výzvy, uvedené v popisu podporovaných aktivit Příloha
č.1 výzvy: „Pracovní místa pro zaměstnance z cílových skupin musí příjemce vytvořit a
obsadit nejpozději do 3 měsíců od zahájení realizace projektu“, „nová nebo rozvojová
podnikatelská aktivita, která je předmětem projektové žádosti, musí být zahájena max. do 3
měsíců od zahájení realizace projektu“
Stanovisko výběrové komise: Uvedené úpravy projektu byly projednány výběrovou komisí, a
nemají vliv na provedené věcné hodnocení projektu v případě zohlednění podmínek výzvy.
Schválení stanoviska VK k žádosti o podstatnou změnu projektu MAS HP - Provozní udržitelnost
nového pracoviště sociálního podniku REPARTO Zábřeh II ze 6. výzvy MAS pro OPZ
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
10
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila stanovisko výběrové komise ve výše uvedeném
znění.

Zapsal dne 1.7.2020
Renata Baslerová

……………………………………………..

Ověřil dne 2.7.2020
Oldřich Tanert

……………………………………………..

9

