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

Zápis ze schůzky Programového výboru,
ze dne 24. ledna 2013 v kanceláři MAS

Přítomni:
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí
František Kopecký, FO Hustopeče n/B
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Miluše Stržínková, obec Rouské
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské
Libor Vykopal, obec Ústí
Hosté:
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Omluveni:
František Maršálek, ZD Partutovice
F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení – bez připomínek
Zapisovatel – L. Machová
Ověřovatel zápisu – F. Kopecký
Program jednání:
1) Potvrzení vyhlášených Fichí a alokací pro Výzvu č. 1/2013
2) Potvrzení, příp. úprava textů Fichí
3) Potvrzení, příp. úprava preferenčních kritérií a metodického pokynu pro hodnocení
projektů
4) Schválení harmonogramu Výzvy č. /2013
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
1) Vyhlášení Fichí a alokací pro Výzvu č. 1/2013
Celková alokace na rok 2013 činí 8.105.185 Kč, zázemí MAS 20% - 1.621.037 Kč, do Fichí
6.484.148 Kč, rezerva na Portále farmář ke dni 15.1.2013 912.141 Kč, celkem tedy do Fichí

7.396.289 Kč.
Pro Výzvu č. 1/2013 budou vyhlášeny tyto Fiche s těmito alokacemi:
Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských podniků 1.490.000 Kč
Fiche č. 6 – Spolkový život a sport 4.006.289 Kč
Fiche č. 7 – Podnikání v cestovním ruchu 1.900.000 Kč
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Veškeré budoucí nově přidělené prostředky (tzv. Bank na portálu Farmáře) budou
ponechány jako flexibilní rezerva, která bude do jednotlivých Fichí rozdělena rozhodnutím
Programového výboru na základě pořadí projektů předloženého Výběrovou komisí. Cílem
tohoto kroku je možnost přidělit prostředky jednotlivým projektům „na čáře“ tak, aby se
maximalizovalo čerpání finančních prostředků za celou výzvu.
Usnesení:
Programový výbor schvaluje vyhlášení Fichí 1,6 a 7 pro Výzvu č. 1/2013 dle předneseného
znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení:
Programový výbor schvaluje výše alokací pro Výzvu č. 1/2013 dle předneseného znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
2) Úprava textu Fichí, preferenčních kritérií, metodických pokynů pro hodnocení
projektů
Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků
Oproti roku 2012 došlo ve Fichi k drobné změně. Dle nových pravidel z oprávněných žadatelů
vypadl "podnikatelský subjekt vlastněný zemědělskými prvovýrobci", nadále se tak
žadatelem mohou stát pouze fyzické a právnické osobě vedené v Evidenci zemědělského
podnikatele. Dále se členové shodli na zrušení preferenčního kritéria č. 10 "Žadatel podniká v
rostlinné i živočišné výrobě", z důvodu problematického vykazování.
Fiche 6 Spolkový život a sport
Členové se shodli na zrušení preferenčního kritéria č. 7 "Zapojení obyvatel obce/členů do
realizace projekt", které bylo nově vztaženo pouze na dobrovolnickou neplacenou práci,
nově tak nebudou preferovány projekty, kde se využívá věcného plnění, i když samozřejmě
nadále lze takto část projektu realizovat. Nejvýznamnější změnou je pak snížení max.
hranice způsobilých výdajů z 1.500.000 Kč na rovný 1.000.000 Kč. Cílem této úpravy je v
posledním roce realizace programu podpořit co největší množství žádostí.
Fiche 7 Podnikání v cestovním ruchu
V této Fichi nedošlo oproti roku 2012 k žádné změně.
Společnou změnou nových pravidel pro všechny 3 Fiche je kompletní zrušení kódu
"Projektová dokumentace", žadatelé si tak nadále výdaje za služby spojené s vytvořením
Žádosti o dotaci či realizace výběrového řízení už nemohou zařazovat do rozpočtu projektu
jako způsobilý výdaj.
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Usnesení:
Programový výbor schvaluje metodický pokyn k Fichi č. 1 Rozvoj zemědělských podniků dle
předneseného znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení:
Programový výbor schvaluje metodický pokyn k Fichi č. 6 Spolkový život a sport dle
předneseného znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení:
Programový výbor schvaluje metodický pokyn k Fichi č. 7 Podnikání v cestovním ruchu dle
předneseného znění.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
3) Schválení harmonogramu Výzvy č. 1/2013
Březen – duben 2013 – vyhlášení Výzvy č. 1/2013;
Začátek května 2013 příjem žádostí o dotaci;
V průběhu května 2013 administrativní kontroly, jednání Výběrové komise, hodnocení
projektů;
Červen 2013 – registrace projektů na RO SZIF.
Jakmile kancelář MAS bude vědět přesné termíny (datumy), ihned bude informovat!!
Usnesení:
Programový výbor schvaluje harmonogram Výzvy č. 1/2013 dle předneseného znění a
doporučuje VH ke schválení.
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Lucie Machová

Ověřil: František Kopecký

