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: 22.6.2020, Hanušovice, Hlavní 137
Účastníci: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Seznámení členů VK s pravidly PRV, hodnotícími kritérii, proškolení o způsobu
hodnocení žádostí PRV
3. Představení projektů přijatých ve 4.výzvě PRV, rozdělení hodnotitelům
4. Kontrola střetu zájmů – podpisy etických kodexů
5. Stanovení termínu dalšího jednání komise
6. Diskuse

1. Zahájení, prezence
Renata Baslerová přivítala členy Výběrové komise. Na základě prezenční listiny ověřila
usnášeníschopnosti a zastoupení zájmových skupin a sektorů, s výsledkem, že jednání výběrové
komise je usnášeníschopné.

Výsledný stav

podmínka max. 49% veřejného sektoru
SPLNĚNA

počet subjektů
Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet partnerů MAS:

počet subjektů v %
4
6
10

40%
60%
100%

2. Seznámení členů VK s pravidly PRV, hodnotícími kritérii, proškolení o způsobu
hodnocení žádostí PRV
Členové výběrové komise byli seznámeni s pravidly PRV pro výzvu č. 4. MAS Horní Pomoraví
pro PRV a Interními postupy hodnocení 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.

3. Představení projektů PRV
Renata Baslerová poté představila všechny přijaté projekty ve čtvrté výzvě PRV. Bylo
předloženo celkem 36 projektů ve třech vyhlášených fichích. Všechny předložené projekty,
splnily administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti a 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).
Fiche 1 - Zemědělská prvovýroba
Dubická a.s.
Wonkeová Anna

Pořízení nového stroje
Modernizace strojů na rodinné farmě

Dubicko
Štíty - Březná

Chromek Jan

Luční brány s přísevem

Jindřichov - Pusté
Žibřidovice

Zavadil Vladimír

Čelní traktorový nakladač

Jindřichov - Pusté
Žibřidovice

Statek Winter v.o.s.
Tomášek Libor

Nákup mulčovače

Hanušovice - Vysoké
Žibřidovice

Jurenka Jiří
Kameníček s.r.o.
Bludovská a.s.

Travní podrývák
Traktorový čelní nakladač
Modernizace stáje pro chov dojnic II. etapa
Přepravník krmných směsí - středisko ŽV
Chromeč

Svébohov
Jakubovice
Ruda nad Moravou Hostice
Chromeč

Kunrtová Jitka
Janků Tomáš

Pořízení nového stroje na farmu
Nová technika pro farmu

Jestřebí - Pobučí
Janoušov

Skřivánková Vlasta

Rekonstrukce teletníku

Branná

Fiche 2 - Potravinářství
PRO-BIO obchodní spol.

Zvýšení kvality výroby bezlepkového mlýna

Staré Město pod Sn.

Kubíčková
Báťková Vladislava
Lyopotraviny s.r.o.

Potraviny od Oskara
Zpracování zemědělské produkce
Rozšíření kapacity výroby lyopotravin

Nemile - Lupěné
Štíty - Crhov
Zábřeh - Hněvkov

Pitel´Štefan

Pořízení chladírenského automobilu

Olšany

Fiche 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Bartoň Radek

Nákup kombinovaného stroje

Jílek Karel

Nová pálenice

Drozdov
Jakubovice

KOVO PML s.r.o.

Rozšíření výroby o CNC soustruh

Zábřeh

Kopa Lukáš

Formátovací pila

Dubicko

Pospíšil Petr

Formátovací pila pro truhlářství

Jedlí

Dubická a.s.

Porizeni nového stroje - emisní souprava

Minář

Rozvoj firmy

Dubicko
Štíty

Prokop David

Nákup užitkového vozidla N1

Bohuslavice

Mrázek

Nový stroj do truhlárny
Centrum oprav palivových soustav dieselových
motorů

Hanušovice - Potůčník

Kubíčková
IT Comp Vít Komárek
s.r.o.

U Oskara

Nemile - Lupěné

Vybavení servisního střediska

Zábřeh

YOURWIFI s.r.o.

Správa wifi řešení

Zábřeh

Komárek Vít
KOVOPO Industry s.r.o.

Prezentační vybavení
Vybavení provozovny

Zábřeh
Zábřeh

Luboš Kubata

Pořízení olepovačky hran pro truhlářskou výrobu

Ruda nad Moravou

Uherko Robert

Ohýbací stroj

Kotraš s.ro.

Dobudování klempířské dílny

Bušín
Ruda nad Moravou Bartoňov

SpurnýREEF s.r.o.

Vysokotlaké zařízení pro firmu

Zábřeh

Žanda Roman

Nemile

4. Podpis etického kodexu
František Winter a Miloš Spurný upozornili, že jsou ve střetu zájmů v hodnocení fiche č. 1
Zemědělská prvovýroba, ve kterých mají jejich firmy podané žádosti (Statek Winter v.o.s. a
Dubická a.s. Pan Winter a Spurný jsou tudíž vyloučeni z hodnocení projektů podaných ve Fichi
č. 1. Dále pan Spurný upozornil, že jeho firma (Dubická a.s.) je také žadatelem ve fichi č.3
Rozvoj nezemědělského podnikání, proto je pan Spurný vyloučen rovněž z hodnocení v této
fichi.
V souladu s uvedenými upozorněními všichni členové podepsali etický kodex. Tento je platný
pro všechna jednání ke 4.výzvě PRV, pokud členové nezjistí dodatečně možný střet zájmů.

5. 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.
6. Stanovení termínu dalšího jednání
Na základě diskuse se členy výběrové komise předseda stanovil 2. termín jednání výběrové
komise na středu 1.července 2020 ve 13:00 hodin.
Zapsal dne 22. 6. 2020
Renata Baslerová

Ověřil dne 23. 6. 2020
Oldřich Tanert

……………………………………………..

……………………………………………..

