Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
ze zasedání Výběrové komise MAS Hradecký venkov dne 17. 1. 2017
v zasedací místnosti MÚ Nechanice
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení zasedání
2. Aktuální informace k 1. výzvě OPZ
3. Prezentace Programu rozvoje venkova - PRV
4. Návrhy Výběrových kritérií k PRV
5. Diskuze, závěr
1. Zahájení zasedání
Zasedání Výběrové komise MAS Hradecký venkov (dále jen VK) zahájila Obec Libčany,
zastoupená Mgr. Jaroslavou Slavíkovou. Úvodem konstatovala, že z celkového počtu 5 členů
VK je přítomno tudíž zasedání VK je usnášeníschopné.
Paní Mgr. Slavíková seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla
Bc. Elišku Horníkovou, ověřovatelem zápisu a Myslivecké sdružení Lověna Nechanice,
zastoupené MUDr. Františkem Hoškem ověřovatelem zápisu.
USNESENÍ VK 3/1:
Výběrová komise schvaluje program dnešního zasedání, zapisovatelkou Bc. Elišku Horníkovou
a Myslivecké sdružení Lověna Nechanice, zastoupené MUDr. Františkem Hoškem
ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2. Aktuální informace k 1. výzvě OPZ
Manažerka MAS Iva Horníková informovala o hodnocení projektů OPZ. Z dotazů zaslaným
pracovníkům MPSV ke složení hodnotící komise jsme dostali odpověď, že zastoupení veřejné
správy ve výběrové komisi k jednotlivým projektům výzvy, nesmí mít veřejná správa větší
hlasovací právo než 50%. Celkově ale může být provedeno hodnocení projektu všemi členy
výběrového orgánu na základě vypracovaného podkladu odborníka. Nebo výběrový orgán toto
hodnocení může přijmout za své a vložit toto hodnocení odborníka, popř. s úpravami jako
hodnocení finální. Hodnocení vkládají osoby, které pro to mají zřízen přístup a role do
systému.
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K dotazu, zda je možné navýšení alokace ve výzvě po ukončení příjmu žádostí, v případě, že
na kvalitní projekt se již nedostane celá částka pro jeho podporu, nám bylo odpovězeno, že v
případě potřeby navýšení výzvy po ukončení příjmu žádostí by se musela udělat modifikace
výzvy - tj. depeše na ověření metodického souladu se změnou výzvy, navýšení výzvy musí být
řádně odůvodněno.
USNESENÍ VK 3/2:
VK bere na vědomí, že pokud se na kvalitní projekt, který by komise chtěla podpořit,
nedostanou finanční prostředky v celé výši a krácení by znamenalo, že nebude žadatel moci
uskutečnit všechny popsané aktivity je možné, požádat o navýšení výzvy. Komise bere na
vědomí, že v tomto případě musí své rozhodnutí řádně odůvodnit.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
3. Prezentace Programu rozvoje venkova – PRV
Manažerka MAS Iva Horníková v dalším bodě jednání seznámila členy VK s Programem
rozvoje venkova, který je gesci Ministerstva zemědělství. Promítla připravenou prezentaci,
seznámila členy s Fichemi: F8 – Zemědělci, F9 – Produkty, F10 – Nezemědělské aktivity, F11
Rekreační funkce lesa, F12 – Pozemkové úpravy. Iva Horníková uvedla možné příklady
projektů, které mohou žadatelé podávat. Dále členy VK informovala, kdo je oprávněným
žadatelem, jaké jsou možné náklady na jednotlivé Fiche,
USNESENÍ VK 3/3:
VK bere na vědomí informace o Programu rozvoje venkova a vyhlašovaných Fichích.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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4. Návrhy Výběrových kritérií k PRV
VK obdržela elektronickou poštou všechny formuláře Fichí se žádostí, aby na jednání VK
připravili členové Výběrová kritéria pro jednotlivé Fiche.
Stejné formuláře obdrželi i členové Programového výboru, aby elektronicky zaslali svoje
návrhy pro jednání.
Člen Programového výboru:
Ing. Jan Slezák zaslal k diskuzi návrhy:
a) Je žadatel regionální zem. podnikatel se zaměřením na živ. výrobu? Pozn.: živ. výroba jako
ekologický a obranný efekt zlepšování kvality a vlastností půdy v regionu. Dále je ŽV
významným zaměstnavatelem v regionu, a to i v navazujících odvětvích potravinářského
průmyslu.
b) Podíl výnosů ze zeměď. prvovýroby tvoří alespoň 60% na celkových výnosech.
c)
Předmět
dotace
bude
přispívat
ke
zlepšení
živ.
podmínek
zvířat.
d) Předmět dotace bude přispívat ke zlepšení ekologie v regionu, např. humusotvorný proces
zlepšování
vlastností
půdy
e) obnova zastaralého neekologického, neekonomického zařízení stejné kategorie s cílem
zvýšení efektivnosti výroby.
Ing. Luděk Homoláč zaslal k diskuzi návrhy:
a) Podíl zemědělské prvovýroby více 70%
b) Žadatel zaměstnává min. 20% zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců
z celkového počtu zaměstnanců organizace
c) Žadatel zaměstnává mladé do 40 let
d) Žadatel je členem organizace producentů, registrovaných SZIF. Kritérium musí být
naplněno od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace po dobu udržitelnosti.
e) Žadatel zpracovává vlastní zemědělské produkty. Kritérium musí být naplněno od data
podpisu Dohody o poskytnutí dotace po dobu udržitelnosti.
f) Žadatel zaměstnává uvedený počet zaměstnanců na 100 ha zem. Půdy

Všechny návrhy byly členy komise dlouze diskutovány a výsledné návrhy zaznamenány do
formulářů Fichí a zaslány ke konzultaci na Centrální pracoviště SZIF. Následně budou návrhy
projednány dne 9. 2. 2017 Programovým výborem MAS Hradecký venkov.
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USNESENÍ VK 3/4:
VK schvaluje Výběrová kritéria pro projekty z Programu rozvoje venkova. Schválená
Výběrová kritéria jsou uvedena v jednotlivých Fichích, dále zaslána ke konzultaci na CP SZIF
a k projednání PV.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

V diskusi nebyly vzneseny žádné další příspěvky a po více než dvouhodinách jednání
předsedkyně komise jednání ukončila.

V Nechanicích dne 17. 1. 2017
Zapsala: Vr. Bc. Eliška Horníková

Zápis ověřil: Myslivecké sdružení Lověna Nechanice,
Zastoupené: Vr. MUDr. František Hošek

Obec Libčany
Zastoupená: Vr. Mgr. Jaroslavou Slavíkovou
předsedkyně Výběrové komise
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