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

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 13. října 2009 v kanceláři MAS
Přítomni:
Jana Černá, TJ Sokol Střítež nad Ludinou
Jana Světlíková, Český rybářský svaz
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o.
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Arnošt Hradil, FO Provodovice´
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
Miluše Stržínková, obec Rouské
Omluveni:
František Maršálek, ZD Partutovice
Hosté:
František Kopecký, Rozvojové partnerství
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura

1/ Kontroly projektů doporučených v rámci výzvy č.1/2009
Gabriela Olivová seznámila přítomné s rozhodnutím CP SZIF o vyřazení projektu ZD
Partutovice na základě nesplnění účelu a rozsahu fiche. Tím se přesunuly uvolněné
prostředky na náhradníky a budou podpořeny další dva projekty z fiche 6 Spolkový život a
sport.
Poté přednesla zprávu z kontrol. Při kontrole projektů byly zkontrolovány místa realizace
projektu, zda odpovídají popisu v projektu. Žadatelům byly položeny otázky týkající se
předfinancování projektu, vlastnictví pozemků/budov, místa realizace a harmonogramu.
Prozatím budou všichni žadatelé postupovat dle projektu. Pouze realizace projektu obce
Bělotín se přesune z 09/2009 na jaro 2010 a u projektu paní Horníkové bude změněno místo
realizace projektu.

2/ Zhodnocení výzvy č.1/2009
František Kopecký uvedl, jak probíhalo zhodnocení výzvy v roce 2008 a zda se bude podobně
zhodnocovat výzva i v dalších letech.
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Miluše Stržínková uvedla, že zhodnocení mělo proběhnout ihned po ukončení výzvy.
F. kopecký uvedl, že do budoucna bude zhodnocení výzvy probíhat ihned po registraci
projektů na RO SZIF. Dále uvedl, že vypracuje zprávu pro letošní výzvu, ke které se vyjádří
Programový výbor, předseda MAS, předseda Výběrové komise a externí poradce MAS.
Jan Balek doplnil, že letošní zpráva by měla obsahovat i připomínky výzvy loňské, jaké byly
opatření apod.
F. Kopecký uvedl, že při hodnocení projektů výzvy č.1/2009 vznikly drobné problémy. Dva
hodnotitelé nedodali komentáře a nedrželi se metodického pokynu pro hodnocení projektů.
Nesoulady s metodickým pokynem byly odstraněny, avšak komentáře i přes výzvu manažera
MAS nebyly dodány.
M. Stržínková řekla, že toto by měla obsahovat zpráva Výběrové komise a Výběrová komise
by tento problém měla vyřešit. Na příští schůzce PV by měl zprávu přednést předseda VK a
seznámit PV se závěry.
Usnesení:
Programový výbor schvaluje přednesený způsob hodnocení výzev Programu LEADER
„Měníme Hranicko“.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
3/ Harmonogram výzvy v roce 2010
F. Kopecký představil návrh harmonogramu výzvy pro rok 2010. Výzva by měla být vyhlášena
jako v roce 2009, to znamená v březnu 2010 a registrace projektů na RO SZIF proběhne
v červnu. V případě, že se v rámci první výzvy nevyčerpají prostředky, je možné vyhlásit výzvu
druhou a registrací na RO SZIF v říjnu.
Dalibor Škoda navrhl prodloužit výzvu nebo alespoň zveřejnit již v únoru metodické pokyny a
příručky pro žadatele.
F. Kopecký uvedl, že s tímto problém není.
Usnesení:
Programový výbor schvaluje harmonogram vyhlášení výzvy (výzev) pro rok 2010
v předneseném znění.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
4/ Výběr Fichí pro Výzvu č.1/2010
F. Kopecký vysvětlil, že pokud bude Výzva vyhlášena v březnu 2010, není potřeba už dnes
přijmout rozhodnutí, které Fiche mají být vyhlášeny. Navíc dosud neznaáme přidělenou
alokaci na rok 2010. Navrhl, aby se proto o výběru dnes vedla pouze prvotní diskuse. Ukázal
tabulku, která ukazuje procentní rozdělení prostředků mezi jednotlivé Fiche za roky 2008 a
2009 a srovnání s nastavením uvedeném v SPL. Dále ukázal, které Fiche jsou dle tohoto
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srovnání poddimenzovány a měly by do nich směřovat prostředky. Navíme ale, zda se do
těchto Fichí sejde dostatek kvalitních projektů. V diskusi se objevily 2 možnosti. Buď se
vyhlásí poddimenzované Fiche a znova se ověří, zda je o ně mezi žadateli zájem, v případě
nevyčerpání prostředků se případně vyhlásí další výzva. Nebo se během následujících měsíců
provede analýza zájmu mezi potenciálními žadateli a na základě této analýzy dojde
k rozhodnutí a případné aktualizaci procentího rozdělení v SPL. Byla vybrána druhá varianta.
5/ Vznik nové fiche - hipostezky
F. Kopecký uvedl, že Pravidla Osy IV. LEADER umožňují během realizace SPL vznik až 2 nových
Fichí. Navrhuje tedy, aby pro Výzvu v roce 2010 vznikla nová Fiche zaměřená na vznik
hipostezek a pěších tras. Výhodou oproti stávající Fichi č.7 bude, že nová Fiche nebude
zakládat veřejnou podporu a bude možná dotace až 90%, dále se rozšíří okruh oprávněných
žadatelů na NNO a ZSPO.
Jan Balek uvedl, že taktéž by mohla vzniknout nová Fiche na Zakládání podniků a jejich
rozvoj.
Z dlaší diskuse vyplynulo, že rozhodnutí o přesném nastavení nové Fiche je předčasné a bude
ponecháno na dobu, až budou známy výsledky analýzy zájmu mezi potenciálními žadateli.
Usnesení:
Programová výbor bere na vědomí situaci o možnosti vzniku nové fiche a pověřuje
management provedením analýzy zájmu o hipostezky a ostatní fiche pro výzvu č.1/2010.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
6/ Úpravy preferenčních kritérií
F. Kopecký uvedl, že u výzvy č.1/2009 se ukázalo, že některá preferenční kritéria nejsou
nastavena dobře a je proto třeba kritéria přepracovat.
V prosinci 2009 by mělo být jasné, které fiche budou vyhlášeny, pak může proběhnout
úprava preferenčních kritérií.
7/ Monitorovací zprávy – vázanost projektu na účel
F. Kopecký představil návrh monitorovacích zpráv (viz. příloha), zpráva by se měla podávat
1x za rok a to následující rok po roku, kdy byla podána Žádost o proplacení s tím, že bude
obsahovat i zbylé období roku , v kterém byla podána Žádost o proplacení.
Usnesení:
Programový výbor schvaluje formát a periodicitu předkládání Monitorovacích zpráv o
vázanosti projektu na účel.
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
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8/ Příprava projektu „Hipostezky na Hranicku“
F. Kopecký představil projektový záměr „Hipostezka na Hranicku“ (viz příloha), který
připravuje Kancelář MAS spolu s Hranickou rozvojovou agenturou a zapojenými obcemi
Hranice, Potštát, Radíkov a Olšovec. Financován by měl být z Programu LEADER a realizován
v letech 2010 a 2011.
Paní Světlíková uvedla, že podobná hipostezka by mohla vzniknout také v jejich regionu.
Paní Stržínková se zeptala, zda by se nemohl záměr připravovat pro 2 hipostezky naráz.
Pan Balek jako zástupce potenciálního žadatele, Hr. rozv. Agentury uvedl, že příprava
takovéhoto projektu je náročná a na 2 hipostezky nemá agentura nyní kapacitu. Navrhovaný
projekt je především pilotní a pokud se v praxi osvědčí, bude možno ho velmi dobře přenášet
na vznik dalších hipostezek na Hranicku.
Usnesení:
Programový výbor bere na vědomí přípravu projektu „Hipostezky na Hranicku“
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Gabriela Olivová

Ověřil: Dalibor Škoda

