Zápis z jednání Programového výboru MAS Světovina o.p.s.
4. výzva PRV 2019
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

23. 04. 2019, od 08,00 hodin
MěÚ Kralovice, Manětínská 493, 331 41, Kralovice, místnost č. 308
Ing. Lukáš Janko (za Bílovská zemědělská a.s.), Miloslav Vaníček (za Asociace
soukromého zemědělství Plzeň sever z.s.), Jiří Sklenář (za SDH Kralovice).

Program jednání dle pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod (schválení programu jednání, usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu)
Proškolení členů PV o střetu zájmů
Proškolení členů PV k výběru projektů a informace o průběhu výzvy a podaných projektech
Schválení výběru projektů podaných do 4. výzvy z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Diskuse
Závěr

1. Úvod
Po prezentaci členů přivítal předseda PV Ing. Lukáš Janko všechny přítomné. Po kontrole prezenční listiny bylo
zjištěno, že Programový výbor je usnášeníschopný.
Usnesení č. 1/2019/PV/PRV/4: Programový výbor bere na vědomí informace o usnášeníschopnosti PV.
Hlasování PRO: 3/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
Předseda PV předal slovo manažerce PRV paní Haně Šlehoferové, která přítomné seznámila s programem jednání
dle zaslané pozvánky a požádala o jeho schválení.
Usnesení č. 2/2019/PV/PRV/4: Programový výbor schvaluje program jednání dle zaslané pozvánky.
Hlasování PRO: 3/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
Předseda Programového výboru navrhuje zapisovatelem zápisu paní Hanu Šlehoferovou a ověřovatelem zápisu
Miloslava Vaníčka.
Usnesení č. 4/2019/PV/PRV/4: Programový výbor schvaluje zapisovatelem zápisu p. Šlehoferovou a
ověřovatelem p. Vaníčka.
Hlasování PRO: 3/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
2. Proškolení členů Programového výboru o střetu zájmů
Přítomní členové Programového výboru byli proškolení o střetu zájmů a podepsali etické kodexy. Ing. Janko a
p. Vaníček podali projekty do 4. výzvy MAS. Z důvodu nesplnění pravidel PRV byla u těchto projektů ukončena
administrace a jako členové PV tak mohou schválit výběr projektů. Nepodjatost těchto členů PV byla telefonicky
ověřena dne 23. 04. 2019 na SZIF RO České Budějovice. Ve věci střetu zájmů jednotlivých členů PV nebyly
tedy s ohledem na výše uvedené shledány žádné nedostatky.
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3. Proškolení členů PV ke schválení výběru projektů a informace o průběhu výzvy a podaných
projektech
Výzva č. 4 MAS Světovina byla vyhlášena dne 21. 01. 2019 s příjmem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře
v termínu 04. 02. 2019 – 22. 02. 2019. Během výzvy proběhly dva semináře pro žadatele ve dnech 22. 01. 2019
v Kralovicích a 24. 01. 2019 v Radnicích. Na seminářích byla žadatelům představena výzva, celková alokace a
její rozdělení do jednotlivých Fichí, dále pak způsob podání žádosti o dotaci a jejích příloh prostřednictvím
Portálu farmáře a následná administrace na MAS. Na seminářích byly manažerem PRV zodpovězeny veškeré
dotazy přítomných směřující k tématu výzvy. Alokace 4. výzvy MAS Světovina byla stanovena na částku
35.700.000 Kč s následujícím rozdělením do jednotlivých Fichí:
číslo
Fiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

název Fiche

alokace v Kč

Investice do zemědělských podniků
Lesnická infrastruktura
Zemědělská infrastruktura
Pozemkové úpravy
Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Neproduktivní investice v lesích
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

6.500.000
1.600.000
3.200.000
2.400.000
3.000.000
1.500.000
17.500.000

V rámci 4. výzvy bylo podáno žadateli celkem 19 žádostí o dotaci. Z toho 18 žádostí do Fiche 1 (Rozvoj a
modernizace zemědělství) a 1 žádost do Fiche 5 (Podpora zakládání a rozvoje mikro podniků, malých a středních
podniků a diverzifikace činností zemědělských subjektů). Do ostatních Fichí nebyly podány žádné projekty.
Manažerka PRV dále proškolila přítomné ohledně výběru projektů a připomněla jednací řád PV. Členové PV
byli seznámeni se strukturou žádosti o podporu, přílohami a s kontrolními listy pro věcné hodnocení, které
vyplnili členové VK a na jejichž základě stanovili seznam vybraných projektů, které doporučují PV ke schválení.
Členové PV byli seznámeni se svými pravomocemi a odpovědností za provedení výběru.
Seznam projektů podaných do 4. výzvy MAS:
registrační číslo
žádosti
2019-213-004-001-001

číslo
fiche
1

Modernizace mechanizace pro zemědělskou výrobu

2019-213-004-001-002

1

Modernizace provozu ŽV - Pláňská zemědělská s.r.o.

2019-213-004-001-004

1

Pořízení kolového traktoru

2019-213-004-001-005

1

Pořízení traktoru

2019-213-004-001-006

1

Nákup kolového nakladače

2019-213-004-005-008

5

Diverzifikace - Pláňská zemědělská s.r.o.

2019-213-004-001-009

1

Pořízení zemědělské techniky s příslušenstvím

2019-213-004-001-010

1

Zemědělská technika

2019-213-004-001-011

1

Lis na balíky

2019-213-004-001-012

1

Investice do zemědělského podniku Plzeňská farma

2019-213-004-001-013

1

Rekonstrukce stáje

2019-213-004-001-014

1

Živiny pro ekologické hospodaření

název projektu

2

2019-213-004-001-017

1

Mechanizace pro zemědělskou výrobu

2019-213-004-001-018

1

Modernizace technického vybavení zemědělského podniku

2019-213-004-001-019

1

Pořízení šestiválcového traktoru

2019-213-004-001-020

1

Stroje pro rozvoj zemědělské činnost

2019-213-004-001-021

1

Modernizace strojového parku pro přípravu půdy

2019-213-004-001-022

1

Modernizace zemědělského podniku

2019-213-004-001-023

1

Modernizace technického vybavení zemědělského podniku

V rámci Fiche č. 1 celkem 5 podaných Žádostí o dotaci nesplnilo podmínky Pravidel pro předložení Žádosti o
dotaci. U těchto projektů nebyla provedena oprava a doplnění v pevně stanoveném termínu. MAS v souladu
s Pravidly PRV 2014 – 2020 a v souladu s Interními postupy MAS těmto žádostem ukončila administraci, o čemž
byli žadatelé informováni doporučeným dopisem kanceláří MAS. Všech 14 zbývajících žádostí podaných v rámci
4. výzvy PRV splnilo podmínky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. O splnění podmínek byli žadatelé
informováni doporučeným dopisem kanceláří MAS.
4. Schválení výběru projektů podaných do 4. výzvy z Programu rozvoje venkova na období 2014 –
2020
Programový výbor schvaluje výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise ze dne 18. 04.
2019. Seznam schválených projektů - příloha č. 3 zápisu z PV.
Usnesení č. 5/2019/PV/PRV/4: Programový výbor doporučuje k financování projekty dle přílohy č. 3
zápisu z PV.
Hlasování PRO: 3/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
5. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno budoucí rozdělení alokace PRV do jednotlivých Fichí.
6. Závěr
Závěrem poděkoval Ing. Janko všem přítomným za účast a ukončil jednání PV v 9,00 hodin.

Předseda PV: Ing. Lukáš Janko

Zapsala: Hana Šlehoferová

Ověřil: Miloslav Vaníček

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 - Etické kodexy jednotlivých členů PV
Příloha č. 3 - Seznam vybraných projektů Výběrovou komisí
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