
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Programového výboru  
MAS Sdružení SPLAV, které se uskutečnilo v pondělí  dne  16.9. 2019 

od 13.00 v kanceláři Sdružení SPLAV, z.s., Rychnov nad Kněžnou.  
 

                        
Přítomni:  6 členů PV dle presenční listiny, vedoucí manažerka SCLLD, předseda Výběrové komise 
Programový výbor byl usnášeníschopný. 

  
1. Předseda Programového výboru (PV) přivítal členy PV a seznámil je s programem zasedání. Hlavním bodem zasedání 

je   posouzení přebodování a výběr projektů k financování fiche 10 v rámci 3. výzvy PR PRV. Všichni přítomní členové 
PV podepsali Prohlášení o nepodjatosti. 

2. Vedoucí manažerka MAS seznámila přítomné s důvodem přebodování žádosti o dotaci pana Jana Šabaty – Zřízení a 

vybavení bourárny masa, reg. číslo 19/003/19210/452/010/001036, podané do fiche 10 v rámci 3. výzvy PR PRV. 
Na základě žádosti o doplnění ze SZIFu č.j. SZIF/2019/0527618 ze dne 19.8.2019 bylo nutné provést revizi 
věcného hodnocení ŽOD, kdy nebylo uznáno hodnocení preferenčního kritéria č. 2 této žádosti z důvodu: 
Výběrová komise přidělila žadateli původně 4 body za splnění kritéria „Žadatel zpracovává vlastní 
zemědělské produkty, předmětem projektu je zpracovávání vlastních zemědělských produktů“. 
Odůvodnění: žadatel v rámci projektu upraví a vybaví prostory nové bourány pro zpracovávání masa 
z vlastního chovu. Žadatel sice nedoložil požadovanou přílohu, ale členové Výběrové komise  se shodli na 
tom, že definice žadatele tomuto kritériu odpovídá (bude zpracovávat vlastní zemědělský produkt - maso), na 
rozdíl od třetí možnosti hodnocení PK Ostatní žadatelé – „Žadatelé, kteří nejsou ekologickým podnikatelem ani 
výrobcem s certifikátem kvality KLASA ani nezpracovávají v rámci projektu vlastní zemědělské produkty.“   
SZIF s tímto hodnocením nesouhlasí a trvá na odebrání přidělených 4 bodů z důvodu nedoložení požadované 
přílohy. 
Výběrová komise na svém zasedání dne 12.9.2019 projekt pana Šabaty přebodovala, odebrala 4 body 
v PK 2 z důvodu nedoložení požadované přílohy. Projekt získal 28 bodů a zůstal i po přebodování na 1. 
místě v dané fichi.  

3. Programový výbor souhlasí s přebodováním projektu a s pořadím projektů ve fichi 10. Konstatuje, že 
přebodování ŽOD žadatele pana Šabaty nemá vliv na pořadí ŽOD v dané fichi a souhlasí s podporou 
financování všech projektů v dané fichi stejně jako při původním rozhodnutí. 
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.  

 
 Viz Souhrnná tabulka hodnocení projektů (po opravě bodování F10) 

 
  zapsala: Kateřina Holmová, vedoucí zaměstnanec SCLLD 

          e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, tel: 732 578 889                                                   
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