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

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 16. června 2011 v kanceláři MAS

Přítomni:
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Miluše Stržínková, obec 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
Arnošt Hradil, FO Provodovice
Hosté:
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Jan Balek, externí poradce HRA
Zdeněk Lév, MR Hranicko
F. Maršálek přivítal přítomné členy a zahájil jednání.
Ověřovatel zápisu – M. Stržínková, O. Šnajdárek
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.

1/ Schválení pořadí projektů
Z. Lév přednesl členům PV usnesení VK (viz. tištěná příloha zápisu)
Usnesení 1/PV:
PV bere na vědomí doporučení VK, snížit horní hranici max. výše dotace pro příští Výzvu.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1)
Usnesení 2/PV:
PV bere na vědomí doporučení VK, vyřadit věcné plnění z preferenčních kritérií pro příští
Výzvu.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1)
Usnesení 3/PV:
PV zamítá doporučení VK, převést volné prostředky, které nemohly být přiděleny 4 projektu
v plné výši na další projekty v dané Fichi – neumožňují pravidla PRV ČR IV.1.2.
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(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1)
F. Kopecký představil přítomným členům výslednou tabulku s průměrným počtem bodů a s
pořadím projektů. (viz. tištěná příloha zápisu, pořadí projektů na webu)
F2
Podány 2 projekty, v této Fichi bylo alokováno 1.532.685 Kč, požadováno bylo 1.420.000 Kč.
Zůstává tedy v této Fichi 112.685 Kč.
F6
Podáno 19 projektů, 1 byl vyřazen na základě administrativní kontroly a 2 projekty
odstoupily od žádosti. Celkem tedy bylo hodnoceno 16 projektů. Alokace na F6 byla
2.693.810 Kč, požadováno bylo 12.808.821 Kč. Došlo k několikanásobnému převisu, můžou
být podpořené jen celé projekty, dle nových pravidel nejde podpořit projekt na čáře
snížením přidělené dotace.
V této situaci jsou 2 možné alternativy:
1) nebude podpořený projekt Sargánek kuchyně a interiéry, dále by se použila rezerva cca
168.000 Kč, která se od vyhlášení Výzvy načetla na Portálu farmáře a dále by se použila
budoucí rezerva 267.000 Kč, která vznikne po administraci ŽoP obce Parutovice. Není ale
jisté, že se tato rezerva objeví na Portálu farmáře do definitivního schválení dotace SZIFem.
Tyto prostředky by vystačili na podporu 4 projektu v pořadí Obci Hrabůvka, ale není to jisté
z důvodu toho, že pokud by se budoucí rezerva obce Partutovice nestihla připsat do
definitivního schválení dotace, SZIF by projekt vyřadil, protože by nebyl pokrytý v plné míře;
2) podpoří se projekt Sargánek kuchyně ve F9 a zbylé prostředky se převedou do příští Výzvy
F6.
Členové na základě těchto možností rozhodli pro alternativu č. 2 a v této Fichi budou tedy
podpořeny první 3 projekty s nevyšším počtem bodů (Za našimi humny, Obec Všechovice a
Obec Bělotín) a to ve výši 2.098.080 Kč. Zůstává 595.730 Kč.
F9
Podáno 5 projektů, alokace na tuto Fichi 2.508.030 Kč, požadováno 2.612.319 Kč. Poslední
v pořadí skončil projekt Sargánek kuchyně, s požadovanou dotací 269.500 Kč. Členové PV
rozhodli přesunout zbývající finance z F2 (112.685 Kč) do F9 a tím pádem podpořit i projekt
Sargánek kuchyně. Ve Fichi 9 bude podpořeno všech 5 projektů. Zbývající finance ve výši
8.396 Kč budou převedeny do dalších let.
Pořadí podpořených projektů:
F2
1. Eduard Kozák – celkový počet bodů 96
2. Zdeňka Horníková – celkový počet bodů 92
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F6
1. Za našimi humny, o.p.s. – celkový počet bodů 212
2. Obec Všechovice – celkový počet bodů 198
3. Obec Bělotín – celkový počet bodů 190
F9
1. VT Hranice – celkový počet bodů 150
2. Jaromír Vozák – celkový počet bodů 142
3. Orság stavby, s.r.o. – celkový počet bodů 126
4. Tomáš Lesák – celkový počet bodů 119
5. Sargánek kuchyně a interiéry – celkový počet bodů 109
Usnesení 4/PV:
PV schvaluje pořadí projektů Výzvy 1/2011 v předneseném znění VK.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1)
Usnesení 5/PV:
PV přesunuje z Fiche 2 částku 104.289 Kč do Fiche 9, kde bude tím pádem podpořeno všech
5 projektů. Částka 8.396 Kč zůstává pro příští Výzvu.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1)
Usnesení 6/PV:
PV schvaluje podpořit ve Fichi 6 první 3 projekty s nevyšším počtem bodů v plné výši (Za
našimi humny, Obec Všechovice, Obec Bělotín). Nevyčerpaná částka ve výši 595.730 Kč bude
přesunuta do alokace příští Výzvy pro Fichi 6.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1)
Usnesení 7/PV:
PV schvaluje výsledky Výzvy č. 1/2011 programu LEADER Měníme Hranicko.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1)
Diskuse:
M. Stržínková – navrhuje vyřadit z preferenčních kritérií pro příští roky kritérium Předmět
projektu v obci neexistuje, souhlasí i J. Světlíková – žadatelé musí kvůli zisku bodů vymýšlet
pořád nové věci, v některých případech to ani nejde…
Z. Lév – pro příští Výzvu vyřadit z pref. kritérií věcné plnění – je to dobře myšlené, ale jsou
velké problémy se zaúčtováním, které SZIF i přes to, že to zákon neumožňuje, požaduje. Jsou
následně problémy při kontrolách z FÚ atd….
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J. Balek – je dobrý nápad snížit horní hranici max. výše dotace, ještě větší příležitost vidí
v dalším posilování pref. kritéria snížení míry dotace a to, že žadatelé se budou více
zapojovat do spolufinancování, zůstanou fin. prostředky pro více projektů.
PV se rozhodl veškerými návrhy úprav pravidel a metodik zabývat v rámci zhodnocení a
přípravy následující Výzvy.

Zapsala: Lucie Machová

Ověřil: M. Stržínková, O. Šnajdárek

