
                                          

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Registrační číslo MAS 07/002/41100/452/000083 

Název MAS Místní akční skupina POHODA venkova 

CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU MAS ALOKUJE NA PROJEKTY IV.1.2. V 16. KOLE PŘÍJMU ŢÁDOSTÍ (Kč) 2.705.118,- 
 

Seznam vybraných žádostí – 8. výzva 

Fiche 

Poř. v  

rámci 

Fiche 

Název žadatele IČ Název projektu 

Místo 

realizace 
Počet 

bodů 
Dotace (Kč) 

  1  
Konkurenceschopnost 

1 EKOFARMA Strakovec 
s.r.o. 

25968769 Mobilní technologie pro odchyt, manipulaci a 
ošetřování masného skotu 

Dobré 27 
80 874,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

2 Ing. Pavel Mach 48575500 Mobilní hrazení pro ovce Kounov - 
Šediviny 

25 
45 871,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

3 Pavel Holeček 60883090 Ruce, záda uţ nás bolí, hydraulika ta to zhojí Chlístov 25 
105 450,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

4 Ing. Jan Bartoš 70827931 Nákup strojů pro sečení a manipulaci s pící a 
štěpkování biomasy 

Bystré 24,5 
199 800,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

5 Jiří Mareš 75085402 Revitalizace hospodářských budov Bačetín 22 
199 800,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

6 Olga Zahradníková 69170886 Obraceč píce a mobilní hrazení pro ovce Sedloňov - 
Ošerov 

21 
82 275,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

7 Miloš Valtera 60885289 Ideální pomocník na farmě Opočno - 
Čánka 

19 
100 000,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

8 Roman Pavlíček 68246757 Nákup strojů na posklizňovou úpravu zrnin Lhota Netřeba 19 
199 760,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

9 LABRIS, s.r.o. 25277367 Modernizace technologie uskladnění zrnin za 
účelem zavedení výroby mořeného osiva 

Dobré 17,5 
379 482,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

10 Podorlické zemědělské 
druţstvo 

47452994 Pořízení míchacího krmného vozu Ohnišov 15,5 
196 000,- 

2 
Firmy a produkty 

1 LZ sluţby s.r.o. 27538931 Nákup strojů na broušení a rozvod zubů 
pilových pásů 

Lhota Netřeba 29,5 
41 520,- 

2 
Firmy a produkty 

2 Gerold Derner 62046705 Nákup širokopásové brusky Sedloňov 26 
192 000,- 

2 
Firmy a produkty 

3 Jindřich Kratochvíl 67466079 Pořízení formátovací pily pro rozvoj podnikání Opočno 21 
482 400,- 

3 
Cestovní ruch 

1 Ing. Radko Hartman 10487841 Multifunkční hřiště v Olešnici v Orlických 
horách 

Olešnice 
v Orlic. hor. 

32,5 
399 886,- 

Celkem       2 705 118 
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Seznam nevybraných žádostí – 8. výzva 

Fiche Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace 
1 

Konkurenceschopnost 
Vladimír Morčinko 68486014 Pastevní areál pro ovce Hluky - I. etapa, zaloţení chovu Kounov - Hluky 

  2 
Firmy a produkty 

Zdeněk Fireš 69142475 Nákup technologie přesného měření do kontrolního oddělení Slavoňov 

 

Programový výbor MAS POHODA venkova na společném jednání s Výběrovou komisí dne 19. června 2012 rozhodl o doporučení 14 

projektů k podpoře v rámci 8. výzvy programu LEADER 2007 – 13. Všechny projekty budou podpořeny v poţadované plné výši.  

 

Postup při výběru projektů:  

MAS při výběru projektů z výzvy č. 8/2012 postupovala v souladu s interní směrnicí Hodnocení a výběr projektů, která byla dne 27.3. 

2012 schválena Valnou hromadou MAS. V rámci této výzvy stanovila MAS alokace na jednotlivé fiche (F1=1,2 mil. Kč, F2=2,3 mil. Kč, 

F3=400 tis. Kč, F8=0,1 mil. Kč). Během výzvy bylo přijato 16 ţádostí o dotaci, které následně obodovali nezávislí hodnotitelé. V rámci 

hodnocení bylo u dvou projektů uděleno jedním z hodnotitelů 0 bodů za preferenční kritérium Vhodnost projektu pro podporu, čímţ se 

následně zabývala Výběrová komise, která na svém zasedání názor hodnotitelů potvrdila. To znamenalo, ţe v souladu s článkem 3, 

bodem 2 interní směrnice Hodnocení a výběr projektů byly tyto ţádosti vyřazeny z hodnocení a tím pádem nebyly doporučeny k podpoře.   

U zbylých 14 ţádostí byly podle výsledných bodových hodnot v rámci kaţdé fiche sestupně seřazeny projekty podle počtu získaných bodů. 

Všechny projekty ve fichi č. 2 Firmy a produkty a ve fichi č. 3 Cestovní ruch byly plně podpořeny, neboť splňují veškeré náleţitosti a 

vejdou se do stanovených finančních alokací. Následně bylo navrţeno, aby všechny projekty, které byly předloţeny v rámci fiche 1 

Konkurenceschopnost, byly rovněţ podpořeny v plné výši, neboť splňují všechny poţadavky. Došlo tedy k navýšení plánované alokace na 

tuto fichi z 1 200 000,- Kč na 1 589 312,- Kč, tedy o 389 312,- Kč. Důvodem pro navýšení alokace je nevyčerpání alokace z fichí č. 2 a č. 

8, kvalita předloţených projektů do fiche 1 a pomalu končící programovací období, v rámci kterého bude moţné jiţ vyhlásit pouze 

minimum výzev.    
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Další informace: 

Tento seznam spolu s originály Ţádostí o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh bude nejpozději do 3. července 2012 včetně 

předán na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) v Hradci Králové, kde budou jednotlivé ţádosti 

zaregistrovány, bude jim přiděleno tzv. Registrační číslo a bude znovu provedena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, 

tentokrát jiţ pracovníky RO SZIF. V rámci této kontroly budou ţadatelé vyzváni k doplnění případných formálních náleţitostí. Projekty, 

které úspěšně projdou touto kontrolou, budou následně schváleny CP SZIF a statutární zástupci vybraných ţadatelů budou pozváni 

k podpisu Dohody (cca listopad 2012). Je tedy moţné, ţe v rámci kontroly a schvalování na RO a CP SZIF dojde ještě k drobným úpravám 

jednotlivých projektů. 

 

Pro způsobilost výdajů doporučených projektů je rozhodující datum registrace na RO SZIF, které bude vyvěšeno na internetových 

stránkách. Výdaje jsou způsobilé, jestliţe vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem registrace ţádosti o dotaci 

z PRV na RO SZIF v HK. Za vznik výdaje je povaţováno vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či zahájení stavebních 

prací (v případě věcného plnění). Místní akční skupina POHODA venkova doporučuje svým žadatelům začít realizovat způsobilé 

výdaje až po podpisu Dohody na RO SZIF v Hradci Králové, aby tak žadatelé zamezili případným problémům při zamítnutí 

žádosti ze strany SZIF. 

 

Ve Valu dne 19. června 2012 


