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

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 7. března 2011 v kanceláři MAS

Přítomni:
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
František Kopecký, FO Hustopeče n/B
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
František Maršálek, ZD Partutovice
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
Omluveni:
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Libor Vykopal, obec Ústí
Miluše Stržínková, obec Rouské
Hosté:
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura, z.s.
F. Maršálek přivítal přítomné členy a zahájil jednání.
Ověřovatel zápisu – J. Světlíková
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.

1/ Schválení Fichí 2,6,9, preferenčních kritérií k Výzvě 1/2011
Zpráva Střednědobého hodnocení má určitá doporučení od externího poradce a poradních
skupin. PV k těmto doporučením musí zaujmout stanoviska.

Doporučení k F2 (veškerá doporučení jsou přílohou zápisu)
Jedno z doporučení se týká rozběhnutí certifikačního systému místních produktů, který měl
podpořeným produktům poskytovat podporu při jejich odbytu. Základní systém vznikl ještě
v projektu INNOREF, následně ovšem nebyl dále rozvíjen a postupně byl utlumen. Systém
certifikace je součástí inovací SPL a příjemci dotace mají závazek jej získat do jednoho roku
od ukončení realizace. Kancelář MAS potvrdila, že nejpozději na podzim musí žadatelé
obdržet certifikáty, proto bude muset kancelář MAS ještě letos pracovat na rozběhnutí
tohoto systému.

Opatření F2 (příloha zápisu)
Typy aktivit:
- investice do provozů zlepšující zpracování zemědělských a potravinářských produktů
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- opatření zlepšující skladování, odbyt a kvalitu zemědělských a potravinářských
produktů
Míra podpory je 50%, u minimálních způsobilých výdajů byla navýšena částka z 50.000 Kč na
100.000 Kč. U kritérií přijatelnosti – hlavní opatření je nově, že předmětem projektu nesmí
být pouze stavební výdaje a výdaje a projektovou a technickou dokumentaci.
Další podmínky – stanovené MAS – dříve byla stanovena minimální procentuální výše z
maximálního počtu bodů ve Fichi, teď nově je daný číselný minimální počet bodů. Platí pro
všechny Fiche.
Preferenční kritéria:
Č. 1 – bylo změněno 30 možných bodů na 20, z 3 pracovních míst na 2;
Preferenční kritérium stanovené MAS:
Č. 9 – uvedení nového produktu na trh – žadatel musí v osnově projektu uvést, o jaký
výrobek se bude v budoucnu jednat;
Č. 10 – nově v pref. kritériích – Podnikatelský plán;
Č. 11 – doporučení navrátit do Fichí - Snížení míry dotace – tzn. za každé snížení míry dotace
o 1% získá žadatel 2 body…….PV je pro.
Povinné přílohy předkládané při podání ŽoD – hlavní opatření – nově č. 2 a 3.
Usnesení:
PV schvaluje podobu Fiche 2 Zemědělské a potravinářské produkty dle předneseného znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Doporučení k F6
Jelikož jsou doporučení pracovní skupiny Revitalizace obcí součástí Hodnotící zprávy
střednědobého hodnocení SPL, Programový výbor se ještě jednou k těmto doporučením
vrátil, aby k nim zaujal definitivní stanovisko. Pracovní skupina Revitalizace obcí se sešla
9.12.2010 ve složení Pajdla (Střítež n.L.), Dostál (Paršovice), Balek (HRA) a Kopecký (MAS).
Pracovní skupina doporučila při redukci oblasti podpory vypustit: výstavbu a obnovu
sociálních zařízení při kulturních a sportovních objektech. J. Světlíková vznesla proti tomu
námitku, že s tímto nesouhlasí, při výstavbě či obnově těchto objektů je to nejdůležitější věc,
ostatní členové se k názoru paní Světlíkové připojili. Tato typová aktivita tedy zůstává.
Dále bylo navrženo vypustit z preferenčních kritérií motivaci k zapojení věcného plnění do
realizace projektu (ponechat pouze komunitní plánování). Věcné plnění je pro žadatele
motivací, dochází k úspoře finančních prostředků. Návrh tedy nebyl akceptován a
preferenční kritérium stanovené MAS zůstává jako č. 7. F. Kopecký ještě připomenul
doporučení lépe definovat metody komunitního plánování (aby se nezapočítávala např.
jednání zastupitelstva). Toto bude podrobně rozvedeno v metodickém pokynu.
Jako příklad nesprávného postupu při komunitním plánování představil manažer MAS
změnové hlášení obce Opatovice, kdy před podáním projektového záměru v r. 2010 bylo

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

provedeno komunitní plánování s širokou veřejností obce a s dětmi ze ZŠ, ze kterého vzešel
návrh na dřevěnou autobusovou zastávku. V březnu 2011 podal nový starosta obce
Opatovice změnové hlášení na změnu technického provedení autobusové zastávky z dřevěné
na zděnou s odůvodněním, že si to občané obce rozmysleli a na základě komunitního
plánování se rozhodli, že chtějí zastávku zděnou. Členové PV pověřili manažera MAS
k napsání konstruktivně míněného dopisu starostovi obce Opatovice.
S ostatními doporučeními členové souhlasí.

Opatření F6 (je přílohou zápisu)
Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření – pro nezakládající veřejnou podporu je
míra podpory 80%, pro čerpání dotace v režimu de minimis 70%. U tohoto režimu je
omezená max. výše dotací z projektů na 200.000 euro za 3 roky, což je cca 5.000.000 Kč.
Pokud žadatel překročil toto omezení, může žádat podporu v tzv. blokové výjimce, kde je
míra 60%.
Preferenční kritéria stanovené MAS
Nově – předmět projektu v obci/místní části neexistuje – realizací projektu dojde
v obci/místní části ke vzniku NOVÉHO zařízení/typu prostor zajišťujících funkce sportovní,
kulturní či společenské.
Zbylé pref. kritéria zůstávají z minulých období.
Monitorovací indikátory jsou více rozvinuté dle doporučení. (viz. příloha zápisu).
Usnesení:
PV schvaluje podobu F6 Spolkový život a sport v předneseném znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Opatření F9
Fiche 9 Zakládání a rozvoj mikropodniků je zcela nová Fiche. Jejím cílem je rozvoj
zaměstnanosti obyvatel, tvorba pracovních míst v mikropodnicích.
Typy aktivit:
- nová výstavba objektů pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
- rozšíření, přestavba, rekonstrukce či modernizace provozovny určené pro zakládání a rozvoj
mikropodniků včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance
- nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků
- nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)
Režim podpory:
Režim de minimis 60%, bloková výjimka 60%. U výše maximálních způsobilých výdajů navrhl
F. Kopecký 1.500.000 Kč, členové s tímto souhlasili. U kódu ZV 955 Propagace a marketing
upozornil F. Kopecký na fakt, že dle pravidel lze uplatnit pouze 20% způsobilých výdajů
projektu.
Preferenční kritéria:
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Č. 3 - Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty
a projekty z různých odvětví místního hospodářství bylo po diskuzi upřesněno na toto znění:
„1 bod: Žadatel při přípravě/realizaci projektu spolupracuje/postupuje v součinnosti s jinou
obcí, spolkem, podnikatelským subjektem, zemědělcem apod.
1 bod: Projekt navazuje na nějaký jiný ukončený/realizovaný projekt vlastní nebo z jiných
odvětví místního hospodářství“, celkem je možné získat 2 body.
Č. 8 – u tohoto kritéria musí žadatel uvést do podnikatelského plánu, zda je či není v jeho
obci konkurence – počet. Více bude rozvedeno v metodickém pokynu k této Fichi. U
monitorovacích indikátorů se doplňoval indikátor č. 6 Počet podpořených služeb.
Usnesení:
PV schvaluje podobu Fiche 9 Zakládání a rozvoj mikropodniků v předneseném znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
Na závěr F. Kopecký uvedl, že během tohoto týdne budou zpracovány metodické pokyny
k vyhlašovaným Fichím, v pátek budou členům rozeslány.
Další schůzka PV proběhne v pondělí, 14.3.2011 od 12 hodin v kanceláři MAS, na které se
schválí podoba metodických pokynů.
15.3.2011 vyhlásí kancelář MAS Výzvu č. 1/2011.

Zapsala: Lucie Machová

Ověřil: Jana Světlíková

