Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 8. března 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko
Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
Petra Kočnarová, Obec Skalička - přišla později
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Troup Mirko, FO Hranice
Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.
Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd
(platných hlasů: 7 )

Omluveni:
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Hosté:
Fibich Ivan, ZŠ a MŠ Bělotín
Pavel Zlámala, Obec Teplice n. B.
Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana Gaďurková

Upravený program jednání:
1.

Kontrola plnění usnesení

2.

Výběr podpořených projektů Výzvy č. 1 MAS-PRV

3.

Aktualizace harmonogramu výzev programu MAS-PRV

4.

Schválení Výzvy č. 2 OPZ – Prorodinná opatření

5.

Schválení kontrolních listů Výzev IROP č. 1-5

6.

Různé
 Projekt COCOBELA (=Koordinovaná spolupráce mezi MAS – 2denní mezinárodní
zářijová konference v Hranicích)
 Programový rámec OP ŽP v SCLLD

V. Skácel se dotázal, zda má někdo ze členů výboru MAS námitky proti programu nebo návrhy na
jeho změnu?
Výbor MAS projednal navržený program jednání. Výbor MAS schvaluje navržený program
v předneseném znění (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
Přítomno členů: 6

1. Kontrola plnění usnesení
V. Skácel uvedl, že se jedná se o kontrolu plnění usnesení z posledního jednání Výboru MAS ze dne
7.2.2018
UVMAS/12/2018
a) Výbor MAS zvolil ze svého středu předsedu Výboru MAS Vojtěcha Skácela
b) Výbor MAS zvolil ze svého středu místopředsedu Výboru MAS Městys Hustopeče nad Bečvou
zastoupený Václavem Vomáčkou
UVMAS/13/2018
a) Výbor MAS projednal zplnomocnění a zřízení elektronického podpisu pro administraci projektů pro
Vedoucího manažera SCLLD
b) Výbor MAS schválil zplnomocnění a zřízení elektronického podpisu pro administraci projektů pro
Vedoucího manažera SCLLD
Splněno. Elektronický podpis pro F. Kopeckého zřízen.
UVMAS/14/2018

a) Výbor MAS projednal prodloužení Výzev MAS-IROP
b) Výbor MAS schválil prodloužení Výzvy MAS-IROP 1., 3. a 4. a to o 8 pracovních dní.
Splněno, 1. Výzva Bezpečnost dopravy - uzávěrka posunuta na 28.2.2018 ve 14h, 2. Výzva Rozvoj sociálních
služeb - beze změny, tj. uzávěrka 19.2.2018 ve 14h, 3. Výzva Rozvoj komunitních center - uzávěrka posunuta
na 5.3.2018 ve 14h, 4. Výzva Infrastruktura základních škol - uzávěrka posunuta na 1.3.2018 ve 14h

UVMAS/15/2018
a) Výbor MAS projednal zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru
MAS
b) Výbor MAS schválil zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího jednání Výboru MAS
v předneseném znění
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Výběr podpořených projektů Výzvy č. 1 MAS-PRV
V. Skácel přivítal na jednání Výboru MAS I. Fibicha – předsedu Výběrové komise a P. Zlámala člena Kontrolní komise.
I.Fibich shrnul postup od vyhlášení výzvy č. 1 MAS-PRV po hodnocení projektů dle zápisu z jednání
Výběrové komise konané dne 7.3.2018. Uvedl, že výběrová komise MAS na svém jednání 7.3.
sestavila pořadí Žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy č.1 dotačního programu MAS-PRV dle
jednotlivých fichí.
Přítomní členové Výboru MAS poté podepsali Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
F. Kopecký dodal, že management MAS k pořadí Žádostí o dotaci doplnil požadovanou výši dotace
jednotlivých žadatelů a alokaci jednotlivých fichí této výzvy. Upozornil, že oproti praxi v minulém
období nyní nelze převádět prostředky z Fiche do Fiche a ani navyšovat alokaci dané Fiche
z prostředků pro budoucí Výzvy, vyjma takového objemu prostředků, který umožní dorovnat
požadovanou dotaci projektu „na čáře“, tj. takového, na který už zůstává pouze část alokace dané
Fiche.

Nevyčerpané prostředky ve Fichi lze pouze znovu vyhlásit v další Výzvě v té samé Fichi, v případě
požadavku na přesun tak lze učinit jen na základě změny strategie, která je u PRV umožněna až
v rámci mid-term evaluace v roce 2019.
Seznam doporučených a nedoporučených žádostí ve Výzvě č. 1 MAS-PRV:

FICHE 11 Rozvoj zemědělských podniků

Projekty vybrané k získání dotace:
Pořadí
Výsledný
projektu dle
počet bodů
počtu bodů

Požadovaná výše
dotace

Ev. číslo

Žadatel

Název projektu

01/2018/019

Holčák Lubomír

Modernizace technologie
dojení

126

1.

295 000 Kč

01/2018/003

Voldán Petr

Dostavba ustájení pro skot

125

2.

196 020 Kč

01/2018/017

Klvaňová Hana

Kombinovaný kypřič

118

3.

256 800 Kč

01/2018/007

Statky Potštát, a.s.

Modernizace zemědělského
podniku Statky Potštát, a.s.

117

4.

360 000 Kč

01/2018/010

Kozák Eduard

Modernizace strojového
vybavení - EDUARD KOZÁK

114

5.

625 000 Kč

01/2018/001

Hradil Radek

Nákup lisu na kulaté balíky

113

6.

240 000 Kč

požadované dotace CELKEM
původní alokace Výzvy č.1 F11
Navýšení alokace kvůli podpoře "hraničního" projektu dle
rozhodnutí Výboru MAS:
finální navýšená alokace Výzvy č.1 F11

1 972 820 Kč
1 813 447 Kč
159 373 Kč

1 972 820 Kč

V rámci diskuse k této fichi se členové výboru MAS shodli, že původní alokaci navýší (zachyceno
v tabulce).
K podpoře vybrány všechny podané Žádosti o dotaci, které prošly věcným hodnocením.

FICHE 12 Zemědělské a potravinářské produkty

Projekty vybrané k získání dotace:
Ev. číslo

Žadatel

Název projektu

01/2018/015

Kozák Eduard

Modernizace skladu obchodu,
výrobny a manipulačních ploch
v Lučicích

Výsledný
počet bodů

Pořadí
projektu dle
počtu bodů

220

1.

Požadovaná
výše dotace
610 000 Kč

610 000 Kč

požadované dotace CELKEM
alokace Výzvy č.1 F12

1 763 079 Kč

K podpoře vybrány všechny podané Žádosti o dotaci, které prošly věcným hodnocením.

FICHE 13 Drobné podnikání

Projekty vybrané k získání dotace:
Ev. číslo

Žadatel

Název projektu

01/2018/008

Apetite mix s.r.o.

Pořízení technologie a
techniky APETITE MIX

01/2018/004

ZHT Group s.r.o.

01/2018/011

PILA POTŠTÁT
s.r.o.

Pořízení mostového jeřábu a
univerzálního hrotového
soustruhu pro společnost ZHT
Group, s. r. o.
Pořízení výrobní technologie
pro společnost Pila Potštát
s.r.o.

Výsledný
počet bodů

Pořadí
Požadovaná výše
projektu dle
dotace
počtu bodů

280

1.

765 000 Kč

270

2.

675 000 Kč

268*

3.

374 850 Kč

požadované dotace CELKEM
původní alokace Výzvy č.1 F13
Navýšení alokace kvůli podpoře "hraničního" projektu dle
rozhodnutí Výboru MAS:
finální navýšená alokace Výzvy č.1 F13

1 814 850 Kč
1 773 154 Kč
41 696 Kč

1 814 850 Kč

V rámci diskuse k této fichi se členové výboru MAS shodli, že původní alokaci navýší (zachyceno
v tabulce).
V tabulce níže jsou uvedeny projekty nevybrané k získání dotace ve Výzvě č. 1, Fichi 13:

Projekty nevybrané k získání dotace:
01/2018/012

Sargánek, spol. s
r.o.

Vybavení stolárny, nová
technologie lakovny s
centrálním odsáváním

268*

4.

01/2018/006

Slovák Jiří

Rozvoj podnikání v
Malhoticích - Jiří Slovák

265

5.

255

6.

253

7.

225

8.

BSM - kovovýroba
Modernizace provozu
s.r.o.
Sklenářství Viol
Rozvoj Sklenářství
s.r.o.

01/2018/018
01/2018/013

01/2018/014

Ondroušek Alois

Dílna na opravy a údržbu
motorových vozidel a
zemědělských strojů

* Dle Interních postupů pro program MAS-PRV (schváleno již před Výzvou Valnou hromadou MAS) v případě
rovnosti bodů rozhoduje o pořadí projektů velikost obce, v níž je projekt realizován (preference menších
obcí).
PILA Potštát s.r.o. – projekt je realizován na KÚ Padesát Lánů, které leží na území Města Potštát, jež má
1203 obyvatel (zdroj ČSÚ)
Sargánek, spol. s.r.o. - projekt je realizován na KÚ Kunčice, které leží na území Obce Bělotín, jež má 1844
obyvatel (zdroj ČSÚ)

FICHE 14 Podnikání v cestovním ruchu

Projekty vybrané k získání dotace:
Výsledný
počet bodů

Pořadí
projektu dle
počtu bodů

Rozvoj lyžařského areálu na
Potštátě

230

1.

220 522 Kč

Tree house VYHLÍDKA

225

2.

449 212 Kč

Ev. číslo

Žadatel

Název projektu

01/2018/016

Ski klub Hranice,
spolek

01/2018/009

Hapala Michal

požadované dotace CELKEM

Požadovaná
výše dotace

669 734 Kč

alokace Výzvy č.1 F14

K podpoře vybrány všechny podané Žádosti o dotaci, které prošly věcným hodnocením.

2 014 940 Kč

P. Pajdla v reakci na výsledky ve Fichi 13 Drobné podnikání vznesl dotaz, jak podpořit nejmenší
podnikatele, aby byly v získání dotace z této fiche úspěšnější?
I.Fibich upřesnil, že například úspěšný žadatel Apetite mix s.r.o. má pouze 3 zaměstnance a přesto
získal nejvíce bodů. F. Kopecký uvedl, že bude svolána pracovní skupinu, která může upravit
kritéria, tak aby byly výhodnější pro nejmenší podnikatele, upravená kritéria poté schválí VH MAS.

V. Skácel uvedl, že najít zcela objektivní hodnocení podaných žádostí je málo pravděpodobné,
pokud se žadatel zaváže k vytvoření pracovního místa, je sice na jedné straně značně bodově
zvýhodněn, ale na druhé straně se zavazuje k udržitelnosti pracovního místa po dobu až 3 let od
získání dotace. Dle mého názoru je nastavené hodnocení správné a není nutnost změn.

UVMAS/16/2018
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 1 MAS-PRV
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů za každou vyhlášenou Fichi Výzvy č. 1 MAS-PRV
předložené Výběrovou komisí MAS
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č.1 MAS-PRV
d) Výbor MAS schvaluje navýšení finanční alokace Fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských
podniků o 159.373,-Kč a Fiche MAS-PRV 13 Drobné podnikání o 41.696,-Kč
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Aktualizace harmonogramu výzev programu MAS-PRV
V. Skácel uvedl, že výbor MAS na svém jednání 22.11.2017 rozhodl o aktualizaci harmonogramu
Výzev MAS Hranicko s tím, že další Výzva programu MAS-PRV bude vyhlášena na podzim 2018.
Vzhledem k novým informacím a to:
-

zájem 3 vyřazených žadatelů ve Výzvě č.1 o co nejrychlejší znovuvyhlášení Výzvy

-

nedočerpání vyhlášené alokace ve fichích 12 Zemědělské a potravinářské produkty a F14
Podnikání v cestovním ruchu

-

především pak stále platící a dle vyjádření SZIF i do budoucna uplatňovaná podmínka
zazávazkování alespoň 50% celkové alokace MAS-PRV do konce roku 2018 (jinak hrozí
krácení celkové alokace)

navrhuje management MAS vyhlásit Výzvu č.2 neprodleně po uzávěrce Výzvy č.1 a to s takovou
alokací, aby byla podmínka závazkování splněna. SZIF garantuje, že projekty registrované na
RO SZIF do 30.6.2018 do konce roku závazkování stihnou. Pokud MAS vyhlásí Výzvu č.2
nejpozději začátkem dubna, stíháme registraci na RO SZIF do 30.6. Návrh na aktualizaci
harmonogramu Výzev MAS-PRV
Přišla P. Kočnarová. Přítomno členů: 7
Aktuální platná verze (zde..):
zleva: vyhlášená výzva 1, podzim 2018, 2019, 2020

Návrh zohledňující nedočerpané Fiche F12 a F14 s nastavením rezervy nad 50% závazkování (v
důvodové zprávě):
zleva: ukončená Výzva 1, Výzva 2 jaro 2018, 2019, 2020

Návrh je nastaven tak, aby při plném čerpání bylo závazkováno 11,7 mil. Kč. Aby opět nehrozilo
nedočerpání, budou žadatelé upozorněni, že v F14 určitě a v F13 velmi pravděpodobně půjde o

poslední šanci, jak v těchto Fichích až do roku 2022 získat dotaci. U F11 a F12 budeme nabádat,
aby si požádali, když bude velká pravděpodobnost úspěchu. Dalším apalem bude, že pokud i ve
Výzvě č.2 bude významně nedočerpáno, prostředky mohou být přesunuty na zvažovaný článek 20
PRV – rozvoj obcí.
Harmonogram výzev zohledňující navýšení alokace Výzvy č. 1 u F11 a F13, tím pádem jsou alokace
pro následující výzvy adekvátně poníženy:
zleva: ukončená Výzva 1, Výzva 2 jaro 2018, 2019, 2020
MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty

1 972 820
610 000

1 760 313
1 153 079

1 760 313 1 760 314
0 1 763 041

7 253 760
3 526 120

MAS-PRV 13
MAS-PRV 14
MAS-PRV 15
MAS-PRV 16

1 814 850
669 734
0
0
5 067 404

2 618 000
1 345 206
0
0
6 876 598

0
0
0
0
1 914 180
0
456 490
456 490
4 130 983 3 979 845

4 432 850
2 014 940
1 914 180
912 980
20 054 830

Drobné podnikání
Podnikání v cestovním ruchu
Krátké dodavatelské řetězce
Projekty spolupráce MAS
Celkem dotace v MAS-PRV v Kč

UVMAS/17/2018
a) Výbor MAS projednal aktualizaci Harmonogramu výzev programu MAS-PRV
b) Výbor MAS schválil aktualizaci Harmonogramu výzev programu MAS-PRV
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

4. Schválení Výzvy č. 2 OPZ – Prorodinná opatření
V. Skácel uvedl, že v rámci výzvy na Prorodinná opatření jsme s ŘO OPZ vyjednávali možnost přidat
mezi standardní 4 hodnotící kritéria věcného hodnocení, která jsou doporučená (prakticky však
závazná) další hodnotící kritérium, které v rámci následného hodnocení podaných projektů umožní
zvýhodnit projekty, zaměřené na podporu podnikových dětských skupin. Zároveň byl proveden
přepočet všech bodových škál u kritérií věcného hodnocení tak, aby výsledný součet činil 100
bodů, což bylo ŘO OPZ velmi doporučováno. Vzhledem k nestandardnímu postupu byl náš návrh
vedle projektové manažerky ŘO OPZ posouzen ještě metodiky. Návrh byl schválen, výzva byla
obratem dne 21. 2. 2018 zadána do MS2014+ a na ŘO OPZ byl zaslán požadavek na ověření

metodického souladu výzvy. ŘO OPZ má na ověření 20 pracovních dní. Ze strany projektové
manažerky ŘO OPZ máme opakovaně potvrzeno, že výzva bude schválena tak, aby mohla být
vyhlášena 12.3. V tomto duchu již byla dne 20. 2. zveřejněna aktualita pro žadatele na webu MAS.
UVMAS/18/2018
a) Výbor MAS projednal Výzvu č. 2 OPZ – Prorodinná opatření
b) Výbor MAS schválil Výzvu č. 2 OPZ – Prorodinná opatření
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

5. Schválení kontrolních listů MAS pro MAS-IROP č. 1-5
F. Kopecký uvedl, že dle minimálních požadavků ŘO IROP překlopených do schválených Interních
postupů MAS-IROP je ještě potřeba, aby Výbor MAS schválil Kontrolní listy pro kontrolu formálních
náležitostí a přijatelnosti (KFN+P) a pro kontrolu věcného hodnocení (KVH) ve Výzvách IROP. Tyto
kontrolní listy pak také musí schválit ŘO IROP. Upřesnil, že u KFN+P se kontrolní listy shodují se
samotnou přílohou výzvy Kritéria FN+P, protože tyto jsou rovnou připraveny jako kontrolní listy,
do kterých se dají vpisovat výsledky a komentáře. V této podobě je už ŘO IROP viděl při
schvalování Výzev MAS-IROP. Poté promítl ukázku kontrolního listu věcného hodnocení, kdy se
jedná o tabulku pro hodnotitele, kde je uveden název kritéria věcného hodnocení, bodová škála,
kterou lze udělit, buňka pro vepsání udělených bodů a prostor pro komentář ke každému kritériu.
Na konci dokumentu je překlopena tabulka kritérií věcného hodnocení s podrobným vysvětlením
kritérií a hladin udělovaných bodů, tato tabulka je rovněž součástí každé vyhlášené Výzvy MASIROP.
UVMAS/19/2018
a) Výbor MAS projednal podobu a znění kontrolních listů MAS pro MAS-IROP č.1-5
b) Výbor MAS schválil podobu a znění kontrolních listů MAS pro MAS-IROP č.1-5
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

6. Různé

 Projekt COCOBELA (=COordinated COoperation BEtween LAGs = Koordinovaná
spolupráce mezi MAS – 2denní mezinárodní zářijová konference v Hranicích)
V. Skácel uvedl, že dne 13. 6. 2017 podala Hranická rozvojová agentura projektovou žádost do
Fondu spolupráce Středoevropské iniciativy. Projektovou žádost vytvořily společně Michaela
Škrobánková a Karolína Berousková, konzultačně se na ní podílel také Roman Haken, člen
Evropského hospodářského a sociálního výboru. Cílem projektu je umožnit setkání pracovníků
aktivních na poli místního rozvoje ze zemí Visegrádu a balkánských zemí, podpořit navázání
kontaktů pro budoucí projekty spolupráce a výměnu zkušeností.
Dne 1. 2. 2018 jsme obdrželi oficiální vyrozumění, že žádost byla schválena k financování ve výši
7 000 EUR. V rámci projektu by se ve dnech 12.-13. 9. 2018 měla v Hranicích uskutečnit dvoudenní
konference, na konferenci vystoupí představitelé českých MAS (1 host za každý kraj), vedoucí
Pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci v rámci NS MAS, zástupce Spolku pro obnovu
venkova a hosté z evropských institucí (Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor,
Evropská síť pro rozvoj venkova, Evropská LEADER asociace pro rozvoj venkova). Dále jsou zváni
představitelé 9 zemí Středoevropské iniciativy (Visegradské země, Slovinsko, Albánie, Chorvatsko,
Makedonie, Bosna a Hercegovina, Srbsko). Každou zemi budou reprezentovat 2 osoby ze dvou
různých organizací. Jazykem konference bude angličtina.
První den bude věnován prezentacím účastníků konference, druhý den se uskuteční 4 kulaté stoly,
tématem kulatých stolů bude: 1.) síťování MAS/organizací podporujících rozvoj venkova, 2.)
workcampy (krátkodobé dobrovolnické projekty) ve venkovských oblastech pro mládež ve věku
18-26 let, 3.) Studijní a tzv. business návštěvy členů MAS a představitelů místního businessu; 4.)
Stáže – vzájemná výměna pracovníků MAS.
O konferenci je poměrně velký zájem, zatím musíme odmítat zájemce jak z řad českých MAS, tak
zahraničních, neboť jsme finančně limitováni rozpočtem projektu. Jak již bylo uvedeno, nositelem
projektu je Hranická rozvojová agentura, MAS bude spolupořadatelem akce, práce na přípravě
konference a administrativě projektu se rozdělí mezi HRA a MAS, finančně MAS nevznikají žádné
závazky.

UVMAS/20/2018
a) Výbor MAS bere na vědomí zapojení MAS Hranicko do projektu COCOBELA

 Programový rámec OP ŽP v SCLLD
F. Kopecký informoval, že se dne 6.3. 2018 zúčastnil semináře k novému programovému rámci OP
ŽP v SCLLD. Kromě zopakování známých informací a podrobnému přehledu podporovaných aktivit
zazněly tyto hlavní informace:
!

OP ŽP v SCLLD nepřinese žadatelům žádnou ulehčující podmínku, vše bude nastaveno
stejně jako v OPŽP, nedojde ani ke zmírnění hranice obcí nad 500 obyvatel pro možnost
čerpat v opatření výsadby zeleně v intravilánu.

!

3 opatření nabízená MASkám pro zařazení do SCLLD jsou už nyní opakovaně málo čerpána
v rámci individuálních výzev OP ŽP = pokud nyní chce nějaká obec realizovat projekty, bez
problémů tak může učinit v individuálních výzvách samozřejmě při splnění už tak dost
svázaných podmínek.

!

Kancelář MAS rozešle obcím jednoduchý dotazník, zda plánují v nejbližším období
realizovat projekt z podporovaných oblastí, pak se k tomu na Výboru MAS vrátíme.

V. Skácel pověřil management MAS, aby přes NS MAS nadále iniciovala a zjišťovala možnosti
zmírnění podmínek při realizaci projektů OP ŽP přes MAS.

UVMAS/21/2018
a) Výbor MAS bere na vědomí informace k programovému rámci OP ŽP v SCLLD

V. Skácel všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.

..............................................
Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS

