
                                                        
 

Zápis z jednání výběrové komise ze dne 15.6.2009 v 15 hod. ve Valu 
 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Přítomní se sešli z důvodu projednání podaných žádostí ve 2. výzvě MAS POHODA venkova.  
 
Manažer MAS Ing. Tomáš Vidlák oznámil, že v rámci výzvy č. 2/2009 byly podány 3 žádosti o dotaci: 
žádost Marcely Petrové nebyla přijata, neboť chybělo pravomocné a platné stavební povolení; žádosti 
Obce Olešnice v Orlických horách a Ing. Jiřího Petra byly přijaty v termínech stanovených Výzvou. 
Obě žádosti o dotaci následně prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a byly 
předány hodnotitelům k bodovému ohodnocení. 
 
Manažer oznámil, že během hodnocení se Ing. Jiří Petr písemně vzdal možného bodového zisku za 
preferenční kritérium č. 6 Projekty se zkrácenou dobou realizace, tzn. méně než 12 měsíců (platí pro 
výzvy v letech 2007, 2008 a 2009). V důsledku toho byly u externího hodnocení odečteny tři body, což 
znamená, že tento projekt získal od externího hodnotitele 20 bodů místo 23. U hodnocených projektů 
nebyly rozdíly mezi externím a interním hodnocením vyšší než 20 %, a proto nebylo zapotřebí tyto 
projekty znovu přehodnotit. 
 
Následně výběrová komise MAS přešla k debatě o jednotlivých projektech. U projektu Ing. Jiřího Petra 
bylo zmíněno, že žadatel byl vyzván, aby dodatečně dodal vyjádření stavebního úřadu, že na projekt 
není zapotřebí stavební povolení ani ohlášení stavby, což žadatel splnil. Důvodem vyžádání si 
vyjádření stavebního úřadu byla obava o možné porušení Čestného prohlášení, že na projekt není 
zapotřebí stavební povolení ani ohlášení stavby, což by v důsledku znamenalo ukončení administrace 
projektu. Při hlasování byli 4 členové VK pro podporu projektu, 1 člen VK byl proti, nikdo se nezdržel. 
 
Projekt Obce Olešnice v Orlických horách byl označen jako značně problematický z důvodu složitosti, 
rozporuplnosti a nejasnosti nájemních/vlastnických vztahů. Celá žádost působila nedůvěryhodným 
dojmem a pro MAS tak znamenala velké riziko, že by byl projekt zamítnut ze strany SZIF, což by 
mohlo i MAS způsobit nemalé problémy. Při hlasování byli 4 členové výběrové komise proti podpoření 
projektu, 1 člen VK se zdžel, nikdo nebyl pro podporu projektu. 
 
Výběrová komise MAS POHODA venkova tedy doporučila k podpoře pouze projekt Rekonstrukce 
porodny prasat Ing. Jiřího Petra. Projekt Rekonstrukce zasněžovacího systému Skiareálu Olešnice 
v Orlických horách, který podala Obec Olešnice v Orlických horách nebyl výběrovou komisí doporučen 
k podpoře. Výběrová komise dále rozhodla, že nerozdělené finanční prostředky z této výzvy budou 
přesunuty do výzvy č. 3/2009, která bude vyhlášena v rámci  říjnového kola pro příjem žádostí o dotaci 
z PRV. 
  
Projekty doporučené výběrovou komisí MAS k podpoře : 
 

1. Ing. Jiří Petr      17,5 bodů 
 
Projekty, které výběrová komise MAS nedoporučila k podpoře: 
 

1. Obec Olešnice v Orlických horách   20,5 bodů     

     
Předkládáme Programovému výboru ke schválení a doporučujeme podpořit pouze projekt 
Rekonstrukce porodny prasat Ing. Jiřího Petra. 

 
Každému žadateli bude umožněno se seznámit s počtem získaných bodů a konkrétním ohodnocením 
a to po předchozí domluvě s manažerem MAS. Obci Olešnice v Orlických horách bude zasláno 
písemné oddůvodnění nedoporučení žádosti o dotaci k podpoře.   

 


