Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
ze zasedání Výběrové komise MAS Hradecký venkov dne 23. 7. 2019
v zasedací místnosti MÚ Nechanice
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení zasedání
2. Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů PRV
3. Výběr projektů z PRV výzva č. 5
4. Diskuze, závěr
1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila Mgr. Jaroslava Slavíková a navrhla za zapisovatelku Bc. Elišku Horníkovou.
Ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání navrhla Ing. Dagmar Smetiprachovou, zastupující
obec Stěžery.
Mgr. Jaroslava Slavíková dále konstatovala, že je přítomno 7 členů VK a zasedání Výběrové
komise je tudíž usnášení schopné.
USNESENÍ VK:
Výběrová komise schvaluje program dnešního zasedání, za zapisovatelku Bc. Elišku
Horníkovou. Ověřovatelku zápisu schvaluje Ing. Dagmar Smetiprachovou, zastupující obec
Stěžery.

HLASOVÁNÍ: PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů PRV
Přítomní členové, kteří se podíleli na hodnocení projektů, podepsali Etický kodex, a to i
pracovníci kanceláře MAS, kteří se podíleli na hodnocení projektů ve výzvě č. 5 PRV.
USNESENÍ VK:
VK bere na vědomí, že všichni členové a pracovníci kanceláře MAS, podílející se výběru
projektů, podepsali Etický kodex.
HLASOVÁNÍ: PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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3. Výběr projektů z PRV výzvy č. 5
Mgr. Jaroslava Slavíková konstatovala, že v rámci 5 Výzvy PRV, Fiche Produkty byly přijaty 2
projekty. Oba projekty splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. Ve Fichi
Produkty bylo na tuto výzvu alokováno 700 000,- Kč.

Představení jednotlivých hodnocených projektů:
Žadatel Karsit Agro, a.s. – Podpora místní produkce
Žadatel provozuje dva zpracovatelské provozy (bourárnu masa v obci Velichovky a výrobnu
mléčných výrobků v Hřibojedech).
- distribuce vlastních výrobků je realizována přímo k odběratelům a dále i ve vlastní prodejně,
která je umístěna na adrese sídla společnosti v obci Dubenec.
- pro zachování technologické kvality výroby, zajištění hygienických norem vázajících se na
výrobu, skladování a distribuci potravin, je nutné průběžně investovat do nových technologií.
Celkové způsobilé výdaje 700 000,- Kč,
požadovaná dotace 350 000,- Kč
Hodnotitelé: Ing. Dagmar Smetiprachová (zpravodaj), Mgr. Pavel Mrkvička, Bc. Hana
Pekárková.
Proběhla návštěva Výběrové komise, aby posoudila, zda žadatel splňuje nárok na přidělené
body. Komise konstatovala, že dle jejich názoru se nejedná o prodejnu, ale prodejní místo
s prodejem masa přímo z farmy. Doloženo propagačním materiálem. Komise se shodla na
bodovém hodnocení 20 bodů.
Žadatel Jakub Erler – Nákup chladírenského vozu pro rozvoz masa z vlastní produkce
Vlastní zvířata si žadatel nechává porážet na jatkách. Hovězí pak následně bourá a nechává
"dozrát". Rozbourané, naporcované a vakuově zabalené maso pak prodává ve své prodejně,
kterou mám u svého hospodářství. Další část masa se rozváží koncovým zákazníkům chladícím
vozem, který se zapůjčuji v několika půjčovnách. Tento stav není žádoucí, jelikož jsou auta
často nedostupná, nevyhovují svou velikostí našim potřebám a jejich technický stav není vždy
100%. Zároveň je výše půjčovného vysoká, zhoršuje tak ekonomiku podniku.
Celkové způsobilé výdaje 700 000,- Kč,
požadovaná dotace 350 000,- Kč
Hodnotitelé: Mgr. Jaroslava Slavíková (zpravodaj), Ing. Petra Škopová, RNDr. František Bárta
Proběhla návštěva Výběrové komise, aby posoudila, zda žadatel splňuje nárok na přidělené
body. Komise se shodla na bodovém hodnocení 30 bodů.
Výsledek hodnocení:
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Žadatel

Název projektu

Karsit Agro, a.s.

Podpora místní produkce
Nákup chladírenského
vozu pro rozvoz masa z
vlastní produkce

Jakub Erler

Počet
přidělených
bodů
20

Celkové
způsobilé
Podpora celkem
výdaje
700 000
350 000

30
700 000
1 400 000

CELKEM

350 000
700 000

USNESENÍ VK
VK schvaluje hodnocení všech předložených projektů a doporučuje Programovému výboru
jejich podporu.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4. Diskuze
Diskutováno bylo v průběhu k jednotlivým projektům.

V Nechanicích dne 23. 7. 2019
Zapsala:
Zápis ověřila:

Mgr. Jaroslava Slavíková
předsedkyně Výběrové komise

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost
IČO: 27517730, Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice, www.mashradeckyvenkov.cz, kancelar.mas@seznam.cz

