
 

 

 

Zápis ze zasedání 
 

 Programového výboru MAS k výběru žádostí o dotaci předložených 
v rámci 3. výzvy Programového rámce PRV SCLLD 2015-22 

 
Zasedání se konalo dne 9.5.2019 od 13.00 hodin v kanceláři MAS, Javornícká 1560, Rychnov n/K. 
Přítomní: 5 členů PV podle prezenční listiny, vedoucí manažerka SCLLD, předseda Výběrové komise 
MAS. 
1. Předseda Programového výboru (PV) přivítal členy PV a seznámil je s programem zasedání. Účelem 

zasedání je především posouzení a rozhodnutí o výběru žádostí podaných do 5 fichí 3. výzvy PR PRV.  
2. Vedoucí manažerka MAS (VM MAS) seznámila přítomné s přehledem podaných žádostí podle 

jednotlivých výzev. 
3. Předseda PV vyzval členy PV k oznámení podjatosti ve vztahu k podaným žádostem. Na jeho výzvu 

se k možné podjatosti při výběru žádostí ve fichi 9-Zemědělské podniky přihlásil pan Josef Kunc 
z důvodu podání vlastní žádosti a ve fichi 12-Nezemědělské podnikání pan Vladimír Bukovský 
z důvodu zpracování jedné z podaných žádostí.  Bylo rozhodnuto, že se zasedání PV při výběru 
žádostí k podpoře ve fichi 9 nezúčastní pan J. Kunc a ve fichi 12 pan V. Bukovský. 

4. Manažerka popsala přítomným postup administrace podaných žádostí, formy kontrol a hodnocení, 
připomněla hodnotící kritéria a pravidla výběru projektů k podpoře podle platných Interních postupů 
MAS.  

5. Dále probíhal výběr žádostí k podpoře podle jednotlivých fichí takto: 
Fiche č. 9 Zemědělské podniky 
Byli přítomni 4 členové PV a konstatována usnášeníschopnost. Všichni přítomní členové PV podepsali 
čestné prohlášení o nepodjatosti.  
Předseda Výběrové komise přiblížil členům PV přihlášené projekty a postup jejich hodnocení. U 
každého projektu vysvětlil výsledný bodový zisk. Členům PV pak byla předána tabulka s přehledem 
podaných projektů a jejich bodovým hodnocením seřazených sestupně podle bodového zisku. Bylo 
konstatováno, že alokace fiche ve výši 2 878 422 Kč dostačuje k pokrytí 8 z 13  podaných žádostí 
seřazených sestupně podle bodového zisku. 9. žádost mohla být z alokace výzvy pokryta pouze 
z 44,62%. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že chybějící částka ve výši 164 466 Kč bude v souladu 
s Interními postupy MAS doplněna z přebývajících finančních prostředků Fiche 15.   
Usnesení: Programový výbor MAS  schvaluje k finanční podpoře v plné výši projekty těchto 
žadatelů podaných do Fiche 9: Jaroslav Piskora, Ivana Moravcová, Rudolf Poláček, Tomáš 
Poláček, farma Brocná s.r.o., Helmut Dohnálek, Pavel Rousek, ZDOBNICE a.s., ZEA 
Rychnovsko a.s. Dále schvaluje převedení částky 164 466 Kč z volných prostředků Fiche 15 do 
Fiche 9.  
 
Fiche č.10 Zemědělské produkty 
Bylo přítomno 5 členů PV a konstatována usnášeníschopnost. Všichni přítomní členové PV podepsali 
čestné prohlášení o nepodjatosti. Předseda Výběrové komise přiblížil členům PV přihlášené projekty a 
postup jejich hodnocení a vysvětlil výsledný bodový zisk. Členům PV pak byla předána tabulka se 
seznamem podaných projektů a bodovým hodnocením. Bylo konstatováno, že alokace fiche ve výši 
1 593 750 Kč Kč nedostačuje k pokrytí  všech podaných žádostí, 5. žádost v pořadí podle bodového 
zisku by mohla být z alokace výzvy pokryta pouze z 76,06%. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že chybějící 



 

 
částka ve výši 53 655 Kč Kč bude v souladu s Interními postupy MAS doplněna z přebývajících 
finančních prostředků Fiche 15.   
Usnesení: Programový výbor MAS  schvaluje k finanční podpoře v plné výši projekty těchto 
žadatelů podaných do Fiche 10: Jan Šabata, Podorlická sodovkárna, s.r.o., ZDOBNICE a.s., 
Farma Třebešov s.r.o. a Městský Podorlický pivovar s.r.o. Dále schvaluje převedení částky 53 
655 Kč z volných prostředků Fiche 15 do Fiche 10.  
 
Fiche č. 11 Infrastruktura v lesích 
Bylo přítomno 5 členů PV a konstatována usnášeníschopnost. Všichni přítomní členové PV podepsali 
čestné prohlášení o nepodjatosti. Předseda Výběrové komise oznámil členům PV, že do této fiche 
nebyla podána žádná žádost.  
Usnesení: Programový výbor MAS schvaluje převedení zbylých finančních prostředků z  fiche 
11 ve výši 550 000 Kč do následující výzvy stejné, případně jiné fiche podle aktuálního usnesení 
PV. 

 
Fiche č.12  Nezemědělské podnikání 
Byli přítomni 4 členové PV a konstatována usnášeníschopnost. Všichni přítomní členové PV podepsali 
čestné prohlášení o nepodjatosti. Předseda Výběrové komise přiblížil členům PV přihlášené projekty a 
postup jejich hodnocení a vysvětlil výsledný bodový zisk. Členům PV pak byla předána tabulka s 
přehledem podaných projektů a jejich bodovým hodnocením. Bylo konstatováno, že alokace fiche ve 
výši 1 518 175 Kč dostačuje k pokrytí všech 4 podaných žádostí. 
Usnesení: Programový výbor MAS schvaluje k finanční podpoře v plné výši projekty těchto 
žadatelů podaných do Fiche 12:  Helmut Dohnálek, Miroslav Sokol, Josef Štefl, Zdeněk Bednář. 
Dále schvaluje převedení zbylých finančních prostředků z této fiche ve výši 162 868 Kč do 
následující výzvy stejné fiche. 

 
                            Fiche č.15 – Krátké řetězce 

Bylo přítomno 5 členů PV a konstatována usnášeníschopnost. Všichni přítomní členové PV podepsali 
čestné prohlášení o nepodjatosti. Předseda Výběrové komise oznámil členům PV, že do této fiche 
nebyla podána žádná žádost. Po diskuzi bylo dohodnuto, že z důvodu opakovaného nezájmu žadatelů 
o tuto fichi budou volné finanční prostředky využity k dofinancování  hraničních projektů Fiche 9 a 10 a 
zbytek převeden do následující výzvy jiné fiche.  Fiche č. 15 Krátké řetězce bude zrušena. 

        Usnesení: Programový výbor MAS schvaluje převedení zbylých finančních prostředků z  fiche 
15 ve výši 164 466 Kč do Fiche 9, částky ve výši 53 655 Kč do Fiche 10 a zbylé částky ve výši 
31 879 Kč do následující výzvy jiné fiche podle aktuálního usnesení PV. 
 

        Viz Souhrnná tabulka hodnocení projektů 
 
V další části zasedání informovala manažerka MAS členy PV o výsledcích ukončených výzev PR IROP. Do 
dvou vyhlášených výzev byly podány celkem 4 žádosti. Jejich kontrola a hodnocení bude probíhat 
v následujících dnech. 
 
Dalším bodem programu zasedání byla evaluace strategie CLLD MAS. Přítomní diskutovali o formách 
oslovení různých respondentů i jednotlivých bodech evaluační zprávy. 
 
 
        zapsala: Kateřina Holmová, vedoucí zaměstnanec SCLLD 
        e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, tel: 732 578 889                                                   
 
           

mailto:katerina@sdruzenisplav.cz

