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

18. 04. 2019, od 16,00 hodin
MěÚ Kralovice, Manětínská 493, 331 41, Kralovice, zasedací místnost
MVDr. Tomáš Soukup (za OS Gryspek), Ing. Miroslav Jaroš (za BRM s.r.o.),
Ing. Jan Květoň (za Sdružení Vačkářův Zbiroh), RNDr. Jiří Tišer (za Bike Club
Kralovice), Karel Mařík (za Mikroregion Dolní Střela).

Program jednání dle pozvánky:
1. Úvod (schválení programu jednání, usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba
předsedy VK pro hodnocení dané výzvy)
2. Proškolení členů VK o střetu zájmů
3. Proškolení členů VK k hodnocení projektů a informace o průběhu výzvy a podaných projektech
4. Hodnocení projektů podaných do 4. výzvy z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
5. Diskuse
6. Závěr
1. Úvod
Po prezentaci členů přivítal hlavní zaměstnanec SCLLD MAS Světovina RNDr. Josef Pašek všechny přítomné.
Po kontrole prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů Výběrové komise a
ta je tedy usnášeníschopná.
Usnesení č. 1/2019/VK/PRV/4: Výběrová komise bere na vědomí informace o usnášeníschopnosti VK.
Hlasování PRO: 5/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
RNDr. Josef Pašek 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/VK/PRV/4: Výběrová komise schvaluje program jednání dle zaslané pozvánky.
Hlasování PRO: 5/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
Manažerka PRV vyzvala členy Výběrové komise k volbě předsedy tohoto jednání. Navržen byl Ing. Miroslav
Jaroš.
Usnesení č. 3/2019/VK/PRV/4: Výběrová komise schvaluje předsedou VK pro dnešní jednání Ing.
Miroslava Jaroše.
Hlasování PRO: 5/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
Předseda Výběrové komise navrhuje zapisovatelem zápisu Mgr. Simonu Šlajferčíkovou a ověřovatelem zápisu
RNDr. Jiřího Tišera.
Usnesení č. 4/2019/VK/PRV/4: Výběrová komise schvaluje zapisovatelem zápisu Mgr. Šlajferčíkovou a
ověřovatelem RNDr. Tišera.
Hlasování PRO: 5/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
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2. Proškolení členů Výběrové komise o střetu zájmů
Přítomní členové Výběrové komise byli proškolení o střetu zájmů a podepsali etické kodexy. Před jednáním byla
zjištěna podjatost jednoho z členů Výběrové komise Ing. Tomáše Pokorného, který se podílel na zpracování
projektu společnosti Kralovická zemědělská a.s. Ing. Pokorný se nezúčastnil jednání Výběrové komise. Ve věci
střetu zájmů jednotlivých členů VK nebyly shledány žádné nedostatky.
3. Proškolení členů VK k hodnocení 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

Manažerka PRV dále proškolila přítomné ohledně hodnocení projektů. Členové VK byli seznámeni se strukturou
žádosti o podporu, přílohami a s kontrolními listy pro věcné hodnocení. Společně byla probrána všechna
hodnotící kritéria a možný způsob jejich bodování. Hodnotitelé byli seznámeni se svými pravomocemi,
odpovědností a postupem věcného hodnocení, který je stanoven v Interních postupech MAS pro PRV.
Členům VK byly materiály pro hodnocení (žádosti a přílohy v tištěné podobě) předloženy v den jednání VK
v souladu s Interními postupy MAS. Manažerka PRV dále seznámila přítomné s průběhem 4. výzvy PRV. 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.
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
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Diverzifikace - Pláňská zemědělská s.r.o.

název projektu

2

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

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. Seznam nevybraných projektů Výběrovou
komisí – příloha č. 5 zápisu z Výběrové komise.
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. Hodnocení projektů podaných do 4. výzvy z PRV
Předseda VK dle bodu č. 7 Interních postupů MAS pro PRV rozdělil projekty mezi hodnotitele a zahájil proces
věcného hodnocení. Rozdělení projektů mezi jednotlivé hodnotitele:
registrační číslo
žádosti
2019-213-004-001-001
2019-213-004-001-002
2019-213-004-001-004
2019-213-004-001-005
2019-213-004-001-006
2019-213-004-001-010
2019-213-004-001-011
2019-213-004-001-013
2019-213-004-001-014

číslo
Fiche
1
1
1
1
1
1
1
1
1

název projektu
Modernizace mechanizace pro zemědělskou výrobu
Modernizace provozu ŽV - Pláňská zemědělská s.r.o.
Pořízení kolového traktoru
Pořízení traktoru
Nákup kolového nakladače
Zemědělská technika
Lis na balíky
Rekonstrukce stáje
Živiny pro ekologické hospodaření
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hodnotitelé
MVDr. Soukup
Ing. Květoň
MVDr. Soukup
Ing. Květoň
MVDr. Soukup
Ing. Květoň
RNDr. Tišer
p. Mařík
RNDr. Tišer
p. Mařík
RNDr. Tišer
p. Mařík
Ing. Jaroš
RNDr. Tišer
Ing. Jaroš
RNDr. Tišer
Ing. Jaroš
RNDr. Tišer

registrační číslo
žádosti
2019-213-004-001-017
2019-213-004-001-018
2019-213-004-001-022
2019-213-004-001-023
2019-213-004-005-008

číslo
Fiche
1
1
1
1
5

název projektu
Mechanizace pro zemědělskou výrobu
Modernizace technického vybavení zemědělského podniku
Modernizace zemědělského podniku
Modernizace technického vybavení zemědělského podniku
Diverzifikace - Pláňská zemědělská s.r.o.

hodnotitelé
MVDr. Soukup
p. Mařík
MVDr. Soukup
p. Mařík
Ing. Jaroš
Ing. Květoň
Ing. Jaroš
Ing. Květoň
MVDr. Soukup
RNDr. Tišer

Hodnotitelé hodnotili projekty na základě žádostí o dotaci a všech příloh do připravených kontrolních listů dle
Interních postupů MAS pro PRV. Po skončení hodnocení předložili členové VK kontrolní listy předsedovi ke
schválení. Následně předseda VK seznámil přítomné s výsledky hodnocení. Přítomní členové VK na základě
bodového hodnocení stanovili pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů. Pořadí
hodnocených projektů – příloha č. 3 zápisu z Výběrové komise.
Při stanovení pořadí projektů se výběrová komise řídila postupem zakotveným v Interních postupech MAS
Světovina pro PRV a u projektů, které dosáhly shodného počtu bodů, byly zvýhodněny projekty s vyšším počtem
nově vytvořených pracovních míst a při rovnosti bodů i v tomto kritériu s menším počtem obyvatel obce ve které
je projekt realizován. Výběrová komise konstatovala, že výše požadovaných finančních prostředků u Fiche č. 1
přesahuje alokovanou finanční částku stanovenou ve 4. výzvě PRV pro danou Fichi a u Fiche č. 5 nebyla
stanovená alokace vyčerpána. S ohledem na alokaci daných Fichí byl Výběrovou komisí stanoven seznam
projektů, které jsou doporučeny k výběru Programovým výborem. Seznam vybraných projektů Výběrovou
komisí – příloha č. 4 zápisu z Výběrové komise.
Usnesení č. 5/2019/VK/PRV/4: Výběrová komise schvaluje pořadí vybraných projektů ve Fichi č. 1 a Fichi
č. 5 dle přílohy č. 4 zápisu Výběrové komise a doporučuje Programovému výboru schválit výběr projektů.
Hlasování PRO: 5/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 0
S ohledem na alokaci výzvy MAS Světovina č. 4 - PRV 2019 není možné podpořit všechny projekty, které byly
podány ve Fichi č. 1 v rámci dané výzvy. RNDr. Paškem (hlavní zaměstnanec SCLLD MAS Světovina) bylo na
SZIF ověřeno, že nyní není možné přesunout alokaci ostatních Fichí do Fiche č. 1 a podpořit tak všechny podané
žádosti, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Seznam nevybraných projektů
Výběrovou komisí – příloha č. 5 zápisu z Výběrové komise.
5. Diskuse
V rámci diskuse bylo řešeno budoucí rozdělení alokace PRV do jednotlivých Fichí. Zároveň byly manažerkou
PRV zodpovězeny dotazy členů Výběrové komise.
6. Závěr
Závěrem poděkoval RNDr. Josef Pašek všem přítomným za účast a ukončil jednání VK ve 23,00 hodin.

Předseda VK: Ing. Miroslav Jaroš

Zapsala: Mgr. Simona Šlajferčíková

Ověřil: RNDr. Jiří Tišer
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Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 - Etické kodexy jednotlivých členů Výběrové komise
Příloha č. 3 - Pořadí hodnocených projektů Výběrovou komisí
Příloha č. 4 - Seznam vybraných projektů Výběrovou komisí
Příloha č. 5 - Seznam nevybraných projektů Výběrovou komisí
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