
zÁpls
z jednání Programového výboru MAS č. 2017104 dne 22.5. 2017

konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Př/'fomn/-..  dle  prezenční listiny
Pncjgram jeďnání'..        1) Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů

2) Výběr projektů ve výzvě PRV 1
3)  Schválení výzvy na  Bezpečnost dopravy
4) Závěr

Zapí.sovaťe/.'  Ing.  Tomáš Vidlák
Ověřovafe/é,'  Luboš Řehák, Antonín  Novotný

Průběh iednání:

1)   Předseda  MAS  zahájil jednání v  14:30  hodin,  Na  úvod  přivítal  všechny  přítomné  a
konstatoval,   že   Programový  výbor  je   usnášeníschopný,   Přítomným   členům   byl

představen  plán  dnešního  jednání,  přičemž  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD
požádal    přítomné   o    doplnění    programu    o   další    bod    -    Schválení   výzvy   na
Bezpečnost    dopravy    z  programového    rámce    IROP.    Všichni    přítomní    schválili

program v takto nově navrženém znění.

Usffie§effií ě®  EF/EDV-®4/®®1
Pr®graffi®wý výb®r MASDEBw s€ftwaguje pr®gram jedfiáfií v akÉuaEiz®vaffiém změmí.

Hlasování: PFLO - 8, PROTI - 0, Zdržel se - 0.
SCHVÁLENO.

Poté  přítomní jmenovali  zapisovatelem  lng.  Tomáše  Vidláka  a  ověřovateli  Luboše
Řeháka a Antonína  Novotného,

2)   V dalším   bodě   předseda   předal   slovo   vedoucímu   zaměstnanci   strategie   CLLD,
který  seznámil  přítomné  s průběhem  hodnocení  projektů  ve  výzvě  PRV  i.   Poté
všichni   přítomní  podepsali  Čestné  prohlášení  osoby  podílejía'  se  na  hodnocení  či

výběru   projektů.   Na  základě  jednání  Výběrové  komise  a   konzultace  s CP  SZIF
v Praze bylo navrhnuto ukončení administrace projektu s názvem  Kolový nakladač
žadatelky    KRISTINY    COLLOREDO-MANSFELDOVÉ.     Důvodem    je    nezpůsobilost

výdajů,   neboť  mobilní   stroje   pro   sortímentaci   dříví  jsou   způsobilé   pouze  jako
součást   dřevozpracujícího   provozu,   přičemž   žádost   byla   předložena   do   oblasti

pořízení   investic   do   techniky   a   technologií   pro   lesní   hospodářství.    Z  důvodu
jednoznačnosti  nezpůsobilosti výdaje bylo ukončení administrace schváleno.

Usffiesení ě.  E7/PV-©4/®®2
Pr®gr@m®wý   wýb®F   MAS-Pw   sGffivaBuje   uk®fičení   aidffiiFaistg`aee   pFgj@ftti   K®!®vý
FBakBatigBě           žadaEeBky           B€RESHENY          G®LL®RE®mMAN§FELEB®VE          E důwfflu
nezESů§®EBĚE®sEi  wýdajů,

H]asování: PFLO - 8, PROTI - 0, Zdrže] se - 0.
SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  5i8 0i  Dobruška
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Následně  byli  přítomní vyzváni,  aby  se vyjádřili  ke  společnému  postupu  u  tzv.  hraničních

projektů  (tzn.  u  projektů,  které  není  možné  v rámci  stanovené  alokace  podpořit  v plné
výší).   Tyto    hraníční   projekty   se    nacháze]i   u    dvou    fichí:    F2    Konkurenceschopnost
zemědělských  podniků  a  F4  Založení a  rozvoj  nezemědělských  činností.  U  ostatních  Fichí
nebyla  stanovená  alokace  vyčerpána.  Po  debatě  bylo  rozhodnuto,  že  hraniční  projekty
budou  dofinancovány ze  zbylých  finančních  prostředků  z  Fiche  č.  3  Konkurenceschopnost
v oblasti    zpracování   zemědělských    produktů    a    to    z důvodu    naplnění   stanovených
indikátorů  Fiche  č.  3  Konkurenceschopnost  v oblasti  zpracování  zemědělských  produktů

projekty předloženými  do této oblasti  podpory v rámci této výzvy MAS.

U§ffiesemí ča  fl7/EDvm®ffl/®®3
PF®gg.am©w#   wÝEB®F   ffiA§mpw   §Gffiva!Btije   d©daĚeěffié   ffiaiwýš©ffiff   ffiE©k@e©   "   EĚGBHF   čB   a

B€®mkuFeffie©§GEaa®Pffi®SE     Z©B"ěděEskÝ€h      PBa®dukĚů      ffi      ěq      4     EěaB©ž©ffií     ffi      B-©ZW®Ě

mezeměděiský€Bfi  čĚmn®§tí EBřesuBEem  čá§Ěi  fied®čerE3afiýeffi  EBid®§%ředkffi  z FĚehe  ěq  3
E€®mktiFegBG©§eh©pgB®§E   v  ©gsga!§Ěě   E:ĚBffa€©wámg   z©měÉĚěB§kýGEE    BBF©titikĚffiE    ESůw®dem

pře§uffiti   ffĚffi@ffiěffiíeh    pff®sEředB€ffi    E  ĚéE®    FiGBffie   Ě©    p®ffip©FaH    EffiffaffiĚěmíGffi    EBF©ĚekĚÉE    z
®§EaĚFůí€ffi          EiGffiff         a          ffiaE3]BBěmí         §E@ffi®v©mýcBfi          iffidĚkáĚ®ffffi          EĚeffi©          ě,          8

K®ffiktiB-©mffi@§Gffi®BBEffi®§E    w  ®ESBagsEĚ     EPFae®wáffůí    E®BffiěděB§k#Gh     pr®dtikEů     pB-®Ě©kEv

př®dB®žemýffii  d® EéE® ®E3EasEĚ  B9®tip®Fv w  rám€Ě  %éE® výzwv  MASo

Hlasování: PFLO - 8, PROTI - 0, Zdržel se - 0.
SCHVÁLENO.

Poté  přišel  na  řadu  výběr  projektů,  který  probíhal  zvlášt'  pro  každou  Fichi,  nebot'  někteří
členové   rozhodovacího   orgánu   se   z důvodu   střetu   zájmů    nemohli   účastnit   výběru

projektů    u    některé   z  podporovaných    oblastí.    Vedoucí   zaměstnanec   strategje   CLLD
přítomné   seznámil   s komunikací   s CP   SZIF   v praze,    kdy   byla   ověřována   podmínka
zastoupení  zájmových  skupin  a  sektorové  složení.   Na  základě  poskytnutých  konzultací
bylo  konstatováno,  že  při  vlastním jednání orgánu  musí  být dodržena  podmínka  Pravidel:
Při   rozhodování   o   výběru   projektů   ná[eží   nejméně   50%   h[asů   partnerům,    kteří
nezastupují  veřejný  sektor.  Složení  zájmových  skupin  se  při  vlastním jednání  nesleduje,
to  je   sledováno   pouze   při   volbě   a   složení   orgánu.   Na   základě   bodového   hodnocení
Výběrové  komise  a  stanovených  alokací  na jednotlivé  Fiche  (vč.  dodatečného  navýšení)
tak Programový výbor rozhodl  o výběru  projektů z výzvy č.  PRV 1.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška
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Fiche .2 Konkurenceschopnost zemědělských podni[{ů
0 výběru  projektů  v této  Fichi  hlasovalo  celkem  6 členů  Programového výboru  s podepsaným  Čestným  prohlášením  osoby  podílející se  na
hodnocení  či  výběru  projektů  pro  tuto  Fichi.  Z tohoto  počtu  byli  3  zástupci  z veřejného  sektoru  a  3  zástupci  ze  soukromého  sektoru.
Podmínka  maximálně  50% veřejného sektoru tak byla splněna. V případě shodného  počtu  bodů  byly projekty řazeny dle výše požadované
dotace  (tzn.  preferován  byl  projekt s nižší požadovanou  dotaa').

Vvbrané žádosti o dotaci z F2
Pořadí ČÍs[o Fi€he Název žadatele IČ žadatele Název proj ektu Výše požadované dotace Bodový zisk
1. F2 LABRIS, s.r.o. 2.52:]736] Kvalitní osivo - základ úspěchu 1  300 000'- 145

2. F2 ADAM POUL 04921224 POUL ADAM - STROJE PROZEMĚDĚLSKOUVÝROBU 630 000,- 140

3. F2 MVDr. LUBonriR DOLANSKÝ 41254805 Modemizace farmy skotu a koní 37 200,- 135

4. F2 PETR PTÁČEK 763]852;] Pořízení pícninářské techniky 300 000,- 130

5. F2 JOSEF SMOLA 15042685 Nákup zemědělského stroje 298 800'- 125

6. F2 PETR KLÍR 62904523 Modemizace ekofarmy Kounov, Rozkoš 163  350,- 120

7. F2 Ing. Pavel Mach 48575500 Modemizace ovčí farmy na Šedivinách 198 000,- 120

8. F2 Ing. JAN BARTOŠ 70827931 Luční smyky, disková sekačka, nesenáobracečkaaprotizávažíprozvýšeníkonkurenceschopnosti 219 000,- 120

9. F2 IVO ŠTĚPÁN 46522361 Pořízení nového kolového traktoru 360 000,- 115

10. F2 MILOŠ ČERNÝ 44412169 Podmítač pro hloubkové kypření 225 000,- 110

CELKEM: 3 731 350,-
Pozn.:  Ve výzvě stanovená alokace na tuto Fichi ve výši 3 700 000,-Kč byla z důvodu podpory hraničního projektu navýšena o 31 350,-Kč přesunem části nedočerpanýchprostředkůzFicheč.3Konkurenceschopnostvoblastizpracovánízemědělskýchproduktů.

Pořadí Číslo Fiche Názw žadatele IČ žadatele Název projektu Výše požadované dotace Bodový zisk
11. F2 Ing. JIŘÍ pETR 15041131 Nákup diskového podmítače 294 000,- 110

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 0i  Dobruška



12. F2 EKOFARMA Strakovec s.r.o. 25968769 Kvalitní krmivo 492 000,- 110

13. F2 Podorlické zemědělské družstvo 47452994 Nákup krmného a nastýlacího návěsu 211000,- 105

14. F2 PAVEL MÁDR 42882826 Obraceč píce 239 400,- 105

15. F2 MILOŠ VALTERA 60885289 S chemií šetmě k přírodě 249 500'- 100

16. F2 nmRosLAVA DvoŘÁČKovÁ 03058514 Lis na seno 294 000,- 100

CELKEM: 1 779 900,-

U§ffie§©ffig ěa  É7/ĚDV"®4/®©ffi
EBF®grgĚBffi®wý     výE9®F     B#A§mff@w     s€ffiv@E[tij©     vvffiF@ffié     a     ffiewybFaBmé     Ěád®sĚi     ®     eE®EěaGi     we     #Ě€ffiĚ     ěe     2     B€®mktiů.emeesGBfl©pffi®sĚ
E=effiěděsskýGEG  E3®dffiĚkůB

Hla§ování: PRO - 6, PROTI - 0, Zdržel se - 0.
SCHVÁLENO.

F[cbe 3 l{onkurenceschopnost v oblastl zDracování zeměděl9kÝch produktů
0 vÝběru  projektů  v této  Fichi  hlasovalo celkem  7  členů  Programového výboru  s podepsaným  Čestným  prohlášením  osoby podílející se  na
hodnocení  či  výběru  projektů  pro  tuto  Fichi.  Z tohoto  počtu  byli  3  zástupci  z veřejného  sektoru  a  4  zástupci  ze  soukromého  sektoru.
Podmínka maximálně 50% veřejného sektoru tak byla splněna.

Vybrané žádosti o dotaci z F3

Pořadí Číslo Fichc Název žadatele IČ žadatele Název projektu Výše požadované dotace Bodwý zisk
1. F3 LABRIS,  s.r.o. 252:]736n Výroba kvalitního a zdravého oleje ze semenzemědělskýchplodin 127 500'- 140

2. F3 ATLAS-SBTI Co. Ltd., s.r.o. 25286099 Výroba a distribuce ovocného vína 289 999,- 105

3. F3 Mgr. MICHAL GERŽA 72804602 Bylinné produkty z Orlických hor -modernizacevýroby 83150,- 90

CELKEM: 500 649,-
Pozn.:  Ve  výzvě  stanovená  alokace na tuto  Fichi  ve výši  800 000,-  Kč nebyla  vyčerpána a část zbylé  alokace byla využita na podporu hraričních  projektů u Fichí  č.  2Konkurenceschopnostzemědělskýchpodnikůač.4Založeníarozvojnezemědělskýchčinností.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška
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Usmesemí čB  fl7/PV-®4E/®®5
EBB-©graffi©vý   wýb®r   MA§-EDw   s€hwaBu5e   vyĚ@řaiffié   žágE©sĚi   ®   6E®ĚaGi   w©   Ei€ffii   ěB   3   B€®mkug-effi€esGBi®ffiffi®§E   w  ®EBBasEi   zpB.@e®wáffií
zeměděisB€ýGh  pr®fititikĚů«

Hlasování: PRO - 7, PROTI - 0, Zdrže] se - 0,
SCHVÁLENO.

Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských čiiiností
0 výběru  projektů  v této  Fichi  hlasovalo celkem 6 členů  Programového výboru  s podepsaným  Čestným  prohlášením  osoby  podílejía' se  na
hodnocení  či  výběru  projektů  pro  tuto  Fichi.  Z tohoto  počtu  byli  2  zástupci  z veřejného  sektoru  a  4  zástupci  ze  soukromého  sektoru.
Podmínka  maximálně 50% veřejného sektoru  tak byla splněna.  V případě shodného  počtu  bodů  byly projekty řazeny dle výše požadované
dotace (tzn.  preferován  byl  projekt s nižší požadovanou  dotací).

Vvbrané žádosti o dotaci z F4
Pořadí Číslo Fiche Název žadatele IČ žadatele Název projektu Výše požadované dotace Bodový zisk
1. F4 MATUŠKA-DENA s.r.o. 28828879 VÝSEKOVÝ LIS 720 000,- 155

2. F4 Lyžařský oddíl Olešnice v O.h,,S.r.O. 28819861 Nákup zasněžovací a zavlažovací techniky 450 000'- 150

3. F4 IHJDUK SPORT, s.r.o. 27532321 Sportovní areál v Deštném v Orlických horách 2 250 000'- 145

4. F4 Ing. JAROSLAV BAŠEK 12:]93511 Pofizení zkracovací pily s dopravníkem 78 750,- 105

5. F4 JAN DVOŘÁČEK 65218787 Mycí stroj + svářecí zdroje 90 000'- 105

6. F4 RUDOLF NYKLÍČEK 10486267 koupě užitkového vozu do 3,5t 224 550,- 105

CELKEM: 3 813 300'-
Pozn.: Ve výzvě stanovená alokace na tuto Fichi ve výši 3 700 000,-Kč byla z důvodu podpory hraničního projelm navýšena o 113 300,-Kč přesunem části nedočerpanýchprostředkůzFicheč.3Konkurenceschopnostvoblastizpracovánízemědělskýchproduktů.

Pořadí Číslo Ficlle Název žadate]e IČ žadate[e Název proj ektu Výše požadované dotace Bodový zisk
7. F4 LUKÁŠ KRÁLÍČEK 66801745 Poňzení vybavení nové přijímací kanceláře,showroomuaprodejny 98 415'- 90

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška
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Usmeseffií ěB  E7/Pvm®4/®®6
Pff®gram®wÝ  wýb®r  B#A§HEDw  §€hvaatij©  wybffaffié  a  mewwbřaffié  žád®§Ěi  ©  ea®ĚaGi  we  FicgBHi  ěg  4  ZaE®žemF  a  F®zv©Ě  ffiezeměděE§kýeffi
čĚffim®§Eg]

Hlasování: PRO - 6, PROTI - 0, Zdrže[ se I 0.
SCHVÁLENO.

Fiche 6 Lesnické technoloaie a Droduktv
0 výběru  projektů  v této  Fichi  hlasovalo celkem s členů  Programového výboru  s podepsaným Čestným  prohlášením  osoby podílejía; se  na
hodnocení  či  výběru  projektů  pro  tuto  Fichi.  Z tohoto  počtu  byli  3  zástupci  z veřejného  sektoru  a  5  zástupců  ze  soukromého  sektoru.
Podmínka maximálně 500/o veřejného sektoru  tak byla splněna.  U žádosti ADAMA POULA byla  stanovena  podmínka  realízace.

Vvbrané žádosti o dotaci z F6
Pořadí Číslo Fiche Název žadate]e IČ žadatele Název projektu Výše požadwané dotace Bodový zisk
1. F6 Ing. MLAN SMOLA 45544930 Malá vyvážecí souprava na potěžební zbytky 1  425 000,- 160

2. F6 ADAM POUL 04921224 POU ADAM - LESNICKÉ TECHNOLOGH 125 000,- 100

Poďmi'#kď reďíi.z&ce.. Traktorový naviják musí být připojen na traktor, který plní podmínku stroje, který je šetmý k životnímu prostředí. Za stroje šetmé k životnímu prostředí
se v případě vozidel považují stroje s max. výkonem motoru do 150 kw (včetně) a s největší technicky přípustnou hmotností na každou nápravu do 6,0 t (včetně), nebo
s kolopásy, nebo s pneumatikami (na zadní nápravě) o šířce větší než 450 mm. Maximální výkon motoru a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu se ověřují podledokladuoschválenívozidlakprovozunapozemníchkomunikacích-technickýprůkazatd.).

CELKEM: 1 550 000'-
Pozn.: Ve výzvě stanovená alokace na tuto Fichi ve výši 2 000 000,-Kč nebyla vyčerpána a část zbylé alokace bude využita v následujících výzvách.

I,ořadí Číslo Fiche Název žadatele IČ žadatele Název projektu Výše požadované dotace Bodový zisk
X F6 KRISTINA COLLOREDO-MANSFELDOVÁ 45545090 Kolový nakladač 499 000'- Ukončeníadministrace

ZdůiJoďně"i' #koncYe#Í' &dm±.iris#ďce; U projektu je navrženo ukončení administrace, neboť mobilní stroje pro sortimentaci dříví j sou způsobilé pouze jako součást
dřevozpracujícího provozu. Zadatel podal žádost do oblasti investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství.

Usffie§effií čfl  fl7/Pvm®4/®®7
PB®®gga@m®wý  wýĚ9®r  MA§-Pw  g5GBgBwastij©  vyEBĚaěĚffié  žáti®sĚE  ®  d®ĚaGi  ve  EĚeFaĚ  ě.  ©  LesFBiGké  ĚeGhffi®Ě®gi©  @  PĚ-®dBukĚv,

Hlasování: PRO - 8, PROTI - 0, Zdržel se - 0,
SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  5i8 01  Dobruška



3)   V dalším  bodě  jednání  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD   přítomné  seznámiJ
s výhledem  připravovaných  výzev  MAS.  Bylo  konstatováno,  že  výzva  na  základní
školy je  od  poloviny dubna v řešení s ŘO  IROP a  CRR.  Na  základě zájmu  z území a

připravenosti    žadatelů    a    vsouladu    sHarmonogramem    výzev    vlROP    bylo
navrženo   vyhlášení   výzvy   na   podporu   Bezpečnosti   v dopravě   z programového
rámce   IROP   s ce[kovou   alokací   7   mil.    Kč.    Vyhtášení   výzvy   by!o   schváleno
s  původním   termínem   červenec   2017.    Dále   bylo   konstatováno,   že   je   nutné
nastavit  hodnoticí kritéria  pro výzvy z IZS,  aby mohla  být vyhlášena  výzva.

Usneseffií čE  flF/ĚBvm®4/®®S
PB-®gFaffi®wŮ      wýb®Ep      Mffi§mpw      seffiwaĚUĚ©      vyBEBáĚš©FĚí     vŮZwv      MAS      gHffi      E9®dE9®raE
B@Epečn®sĚĚ   ti®EBFawv  z  Bsff®gFaffi®véft®   Fámee  EjR®ED  s  e®ik®w®u   aB®k@Gg  F   mĚŘd   B€č
w  čeB-weffi€Ě  E®E7u

Hlasování: PRO - 8, PROTI - 0, Zdržel se - 0.
SCHVÁLENO.

4)   Na   závěr  jednání  předseda   poděkoval  všem   přítomným  za   účast  a  v  15:55   h.
ukončil,jednání.

V Dobrušce dne 22.  května  2017

Zapsal :

r§+ftJ
Ing.  Tomáš Vidlák

Místní akčni skuplna

Ověřovate[é:
POHODA venkwa, z.s.

PcFi|e7nosoti;f;;'!;8D°sí:#;:8š2t

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská 436,  518  01  Dobruška


