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Zápis ze schůzky Programového výboru, 
ze dne 4. března 2010 v kanceláři MAS 
 
Přítomni: 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 
Arnošt Hradil, FO Provodovice´ 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Ludmila Juráňová, JS JUKO Rouské 
 
Omluveni: 
Jana Černá, TJ Sokol Střítež nad Ludinou 
Jana Světlíková, Český rybářský svaz 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
František Maršálek, ZD Partutovice 
 
Hosté: 
František Kopecký, Rozvojové partnerství 
Lucie Machová, Rozvojové partnerství 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
 
1) Schválení Výzvy č. 1/2010 
Manažer MAS František Kopecký přednesl přítomným členům text Výzvy č. 1/2010. Výzva se 
bude vyhlašovat 8. 3. 2010. Žádosti o dotaci bude možno předkládat kanceláři MAS v těchto 
termínech: 
Fiche č. 1 12. - 26. 4. 2010, Fiche č. 4 12. – 27. 4. 2010, Fiche č. 5 12. – 28. 4. 2010, 
Fiche č. 7 12. -  29. 4. 2010, Fiche č. 8 12. – 30. 4. 2010. 
Ostatní informace ohledně vyhlášení Výzvy č. 1/2010 jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
Usnesení: 
Programový výbor schvaluje Výzvu č. 1/2010 v předneseném znění. 
(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 2) Metodický pokyn pro hodnocení projektu k Výzvě č. 1/2010 v rámci F 1 
Veškeré úpravy v metodických pokynech jsou přílohou tohoto zápisu. 
Kritérium 10 – žadatel hospodaří v LFA  – u tohoto kritéria měli členové připomínku, že pro 
zisk bodů je nutné, aby půda zařazená do LFA tvořila alespoň 50% celkové obhospodařované 
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výměry žadatele. Žadatel musí splnění kritéria prokázat jasným způsobem jako nepovinnou 
přílohu (potvrzení úřadu, doklad o platbách……………..) 
5 bodů tak získá žadatel, který hospodaří na půdě, která leží min. z 50% v LFA. 
Kritérium 12 – podnikatelský plán – v posledním odstavci tohoto kritéria ve znění,: 
„Hodnotitel v tomto kritériu dle svého uvážení udělí projektu 0 až 10 bodů za kvalitu 
předloženého podnikatelského plánu. Kvalitou se pro účely tohoto hodnocení rozumí 
především: propracovanost, promyšlenost, věcnost, úplnost vnitřní logika, stručnost, 
…………identifikace rizik, indikátory monitoringu naplňování plánu apod.“  
A. Hradil dal návrh vyřadit z kritérií hodnocení indikátory monitoringu…….bylo by to pro 
žadatele už příliš složité, přičemž se přítomní členové shodli na tom, že úplně postačí, když 
předložený podnikatelský plán bude propracovaný, promyšlený, věcný, úplný, bude mít 
vnitřní logiku, stručný a plán bude realistický. 
K ostatním kritériím nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení: 
Programový výbor schvaluje metodický pokyn pro hodnocení projektů k Výzvě č. 1/2010 
v rámci Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských podniků, dle předneseného znění. 
(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
3) Metodický pokyn pro hodnocení projektu k Výzvě č. 1/2010 v rámci F 4 
K tomuto bodu nebyly připomínky. 
 
Usnesení:  
Programový výbor schvaluje metodický pokyn pro hodnocení projektů k Výzvě č. 1/2010 
v rámci Fiche č. 4 Lesnická technika, dle předneseného znění. 
(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
4) Metodický pokyn pro hodnocení projektu k Výzvě č. 1/2010 v rámci F 5 
Kritérium 3 – víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství (3 body) – J. Balek měl 
připomínku, že bude dobré, když subjekt z jiného odvětví místního hospodářství přispěje 
nějakým způsobem do projektu aktivitou (např. hostinec vybuduje letní zahrádku na 
veřejném prostranství). 
Na to reagoval D. Škoda spolu s přítomnými, že 2 body získá projekt, který se zaváže 
k faktické spolupráci na realizaci projektu se subjekty z jiných odvětví místního hospodářství. 
Může se jednat např. o finanční příspěvek, doplnění prostranství o nové prvky na náklady 
subjektu, zajištění vybraných prací subjektem apod. Žadatel pak naplnění této skutečnosti 
doloží v monitorovací zprávě o realizaci projektu. 
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Kritérium 4 – zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let (2 body) – u tohoto kritéria J. 
Balek navrhl propojit body a) a b). Propojením těchto dvou bodů vznikla základní definice 
kritéria 4, že 2 body získá projekt, pokud mládež do 30 let byla zapojena do přípravy nebo 
bude zapojena do realizace projektu. Hodnotitel udělí body pouze v případě, že zapojení bylo 
či bude dostatečně intenzivní a identifikovatelné. 
Kritérium 5 – zaměření dopadů projektu na ženy (2 body)  – u tohoto kritéria taktéž došlo 
k propojení dvou bodů do jednoho. Základní definice kritéria: Projekt získá 2 body, pokud 
jsou ženy zapojeny do přípravy či realizace projektu. 
Kritérium 14 – celková výše požadované dotace (6 bodů) – byly doplněny body: 
5 bodů získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 300.000 Kč 
3 body získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 500.000 Kč 
1 bod získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 700.000 Kč. 
K ostatním kritériím nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení:  
Programový výbor schvaluje metodický pokyn pro hodnocení projektů k Výzvě č. 1/2010 
v rámci Fiche č. 5 Veřejná prostranství, dle předneseného znění. 
(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
5) Metodický pokyn pro hodnocení projektu k Výzvě č. 1/2010 v rámci F 7 
F. Kopecký informoval přítomné, že RO SZIF schválil kanceláři MAS název Fiche 7 Podnikání 
v cestovním ruchu (na místo Rozvoj cestovního ruchu). 
Kritérium 3 – víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství (5 bodů) – v druhém odstavci 
byly přítomnými členy doplněny 2 věty v tomto znění: „v případě budoucího závazku musí 
být v žádosti uvedeny alespoň, o které subjekty se bude jednat“ a že naplňování smluv bude 
předmětem budoucích kontrol MAS na místě. 
Kritérium 7 – spolupráce s destinačním managementem (10 bodů)  – J. Balek vznesl 
připomínku, že by bylo dobré dopsat do tohoto kritéria, že nynějším zajišťovatelem 
destinačního managementu turistické lokality Hranicko je Hranická rozvojová agentura, z.s., 
přičemž přítomní členové neměli námitek. 
Kritérium 10 – geografická vzdálenost předmětu projektu od turistických atraktivit (6 bodů)  – 
u tohoto kritéria byl pro zjednodušení definice vyřazen odstavec o veřejně přístupném 
multifunkčním sportovním areálu. 
U kritéria 13 – podnikatelský plán (8 bodů) – byly stejně jako u Fiche č. 1 vyřazeny indikátory 
monitoringu naplňování plánů apod……. 
K ostatním kritériím nebyly žádné připomínky. 
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Usnesení:  
Programový výbor schvaluje metodický pokyn pro hodnocení projektů k Výzvě č. 1/2010 
v rámci Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu, dle předneseného znění. 
(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
6) Metodický pokyn pro hodnocení projektu k Výzvě č. 1/2010 v rámci F 8 
Kritérium 10 – trasa vede kolem objektu nebo služby cestovního ruchu (5 bodů)  – J. Balek 
vznesl připomínku, že by bylo dobré, kdyby v příští výzvě bylo u tohoto kritéria, ve všech 
Fichích, kterých se to týká, jednotné bodování. 
K ostatním kritériím nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení:  
Programový výbor schvaluje metodický pokyn pro hodnocení projektů k Výzvě č. 1/2010 
v rámci Fiche č. 8 Pěší trasy a hipostezky, dle předneseného znění. 
(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová 
 
 
Ověřil: Dalibor Škoda 


