Zápis 1/2018
z jednání výběrové komise MAS Havlíčkův kraj
2. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/563/000145/V002
Datum konání: 12. 4. 2018
Místo konání: kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
Přítomní hodnotitelé (členové Výběrové komise): Jana Sobotková (předsedkyně Výběrové
komise), Ing. Yvona Jandová, Ing. Dagmar Papáčková, Jan Král, Jana Laštovičková Grygarová,
Mgr. Petr Sedlák
Omluvena: Iva Vyklická
Přítomní hodnotitelé zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina.
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Ing. Hana Půžová
Jednání výběrové komise začalo ve 14:05. Paní Jaroslava Hájková všechny přítomné přivítala
a předala slovo paní předsedkyni VK Janě Sobotkové. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu
a zapisovatelka zápisu:
Paní Sobotková přítomné seznámila se všemi dokumenty, které souvisí s hodnocením:
 Etický kodex
 Hodnotící listy
 Jednací řád Výběrové komise
 Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova
 Hodnotící kritéria u dvou hodnocených Fichí
Paní předsedkyně Výběrové komise Jana Sobotková prošla směrnice MAS – Interní postupy
pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova, které se dotýkají výběru
projektů a jejich bodování. Přítomní dále podepsali Etický kodex - prohlášení o neexistenci
střetu zájmů členů orgánů, osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o podporu
z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
V 14:15 hodin zahájila předsedkyně hodnocení a výběr projektů.
Do 2. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. bylo přijato 5 Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
Do Fiche 3 – Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh byly podány 3
žádosti o dotaci, do Fiche č. 11 – Investice do lesnických technologií a techniky byly podány
2 žádosti o dotaci. Výzva byla vyhlášena ještě na Fiche 1, 4 a 10. Do Fiche 1 – odborná

vzdělávání a poradenství pro podnikatele, Fiche 4 Lesnická infrastruktura a do Fiche 10
– podpora společenských funkcí lesa nebyl přijat žádný projekt.
Seznam přijatých projektů:
Fiche

Žadatel

IČO

3

60917962
05376734

Sněžné

Modernizace výroby

33.750,-

3

Zemědělská a.s.
Krucemburk, akciová
společnost
Dobrůtky z Vysočiny
s.r.o.
Ing. Hana Urbánková

Místo
Název projektu
realizace
Krucemburk Modernizace vybavení

70418713

Sněžné

Modernizace
a zefektivnění výroby

134.297,-

11

Luboš Tecl

46439242

Česká Bělá

200.000,-

11

Ondřej Dejmal

69849064

Havlíčkova
Borová

Investice do lesnické
techniky – Tecl Luboš
Investice do lesnické
techniky – Dejmal
Ondřej

3

Výše
dotace
395.000,-

245.000,-

Členové Výběrové komise přidělili jednotlivým projektům následující body, které
z hodnotících listů zadá pracovník MAS také do dané Žádosti o dotaci – strana E2
– Preferenční kritéria přidělená MAS.
Představené projekty ve Fichi 3 – Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů
na trh
1. Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost – Modernizace vybavení
Žadatel kromě zemědělské výroby provozuje i potravinářství. Zabývá se zpracováním masa,
výrobou řeznických a uzenářských výrobků a jejich distribucí. Také provozuje prodejnu masa
a uzenin. V rámci tohoto projektu si chce pořídit vozidlo s chlazením na rozvoz masa, uzenin
a uzenářských výrobků, baličku potravin, nářezový stroj, řeznický špalek a další drobnosti
k dovybavení prodejny, jako jsou nože, magnetická lišta a nerezové tácy. Jedná se
o investice, které povedou k zlepšení kvality výrobků, a zároveň ke zlepšení pracovních
podmínek zaměstnanců. Jejich pořízením dosáhne většího komfortu pro zákazníky. Přesný
popis pořizovaných strojů je uveden v kapitole technické řešení projektu. Aktivity projektu se
vztahují k následujícím prioritám: zlepšení technického vybavení žadatele, zlepšení kvality
produkce, snížení potřeby namáhavé ruční práce, což povede ke zlepšení konkurenceschopnosti žadatele a k naplnění požadavků hlavních odběratelů na maximální kvalitativní
parametry výrobků.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

50
50

2. Dobrůtky z Vysočiny s.r.o – Modernizace výroby
Firma podniká v oboru potravinářství a zemědělství. Zabývá se zpracováním surovin a výrobou potravin a jejich následnou distribucí. Jedná se především o výrobu pekařských,
cukrářských a jiných trvanlivých výrobků. Žádají o dotaci na pořízení nových technologií.
Chtějí zakoupit stroj na výrobu těst - robot s příslušenstvím. Nákupem stroje dojde ke zvýšení
výroby a následně k rozšíření odběratelské sítě. Robot bude využíván pouze k podnikatelské
činnosti žadatele.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

50
50

3. Ing. Hana Urbánková – Modernizace a zefektivnění výroby
Žadatel podniká v potravinářství a zemědělství. Zabývá se sběrem a zpracováním bylin
a ovoce, výrobou bylinných a ovocno-bylinných doplňků stravy a jejich distribucí. Z tohoto
důvodu žádá dotaci na pořízení nových technologií zařízení provozovny a podporu
marketingu. Nákup nového zařízení výrobny umožní další rozvoj firmy a zefektivnění výroby.
Marketingové prvky (produktové katalogy, letáky, profi-etikety) pak napomohou distribuci
výrobků k velkoodběratelům i konečným zákazníkům. Zařízení bude využíváno pouze
k podnikatelské činnosti. Realizací projektu dojde k vytvoření 1 pracovního místa
s pracovním úvazkem 0,6.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

75
50

V průběhu hodnocení nebyla žádná komplikace, či nesoulad mezi hodnotiteli u projektu,
hodnotitelé se společně shodli na přidělených bodech.
Představené projekty ve Fichi 11 – Investice do lesnických technologií a techniky
1. Luboš Tecl - Investice do lesnické techniky - Tecl Luboš
Žadatel hospodaří na výměře 4,93 ha lesních pozemků. K odvozu dřeva využívá starší traktor
s dvoukolovým přívěsem. Cílem projektu je pořízení většího dvounápravového plošinového
traktorového přívěsu s větší ložní plochou. V současné době pan Tecl využívá menší starý
přívěs. Díky nákupu nového přívěsu dojde k ušetření pohonných hmot, protože bude
odvezeno více dřeva najednou. Mimo tento ekonomický přínos je dalším přínosem lepší vliv
na životní prostředí. Nový přívěs bude mít dvě nápravy a širší pneumatiky, které tolik
neponičí přístupovou cestu a neutuží lesní půdu.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

50
40

2. Ondřej Dejmal - Investice do lesnické techniky - Dejmal Ondřej
Žadatel hospodaří na 3,37 ha lesních pozemků a současně provozuje vlastní pilu a provádí
dřevozpracující činnost. Na pile zpracovává dřevní kulatinu na prkna a malé hranoly. Tyto
produkty je možné zpracovat pouze do délky 4 m, jelikož vlastní na převoz tohoto materiálu
28 let starý jednoosý přívěs o délce korby 3 m a nosnosti 2,5 tuny, tohle je pro rozvoj
dřevozpracující činnosti již velice omezující faktor. Pan Dejmal chce činnost pily rozvinout
tak, aby mohl řezat hranoly o větším průměru a větší délce. Tyto hranoly mají i podstatně
větší hmotnost a se starým přívěsem není schopen tohle odvést. Jelikož je doprava projektů
přímo k zákazníkovi dnes nutností, chce pořídit nový dvounápravový přívěs.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

50
40

V průběhu hodnocení nebyla žádná komplikace, či nesoulad mezi hodnotiteli u projektu,
hodnotitelé se společně shodli na přidělených bodech.
Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanovila pořadí projektů za každou Fichi
zvlášť. U projektů, které získaly stejný počet bodů, se pořadí stanovilo následovně: v případě
shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt s nižší výší způsobilých výdajů.
Na základě těchto hodnot se projekty seřadily od nejlépe hodnoceného po nejhůře
hodnocený.
Fiche 3 – Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
Žadatel
Název projektu
Ing. Hana Urbánková
Modernizace a zefektivnění výroby
Dobrůtky z Vysočiny s.r.o.
Modernizace výroby
Zemědělská a.s. Krucemburk, Modernizace vybavení
akciová společnost
Fiche 11 – Investice do lesnických technologií a techniky
Žadatel
Název projektu
Tecl Luboš
Investice do lesnické techniky - Tecl
Dejmal Ondřej

Luboš
Investice do lesnické techniky –
Ondřej Dejmal

Počet dosažených bodů
75
50
50

Počet dosažených bodů
50
50

Výběrová komise se shodla, že doporučí všechny podané projekty ke spolufinancování ze
strany SZIF.
Návrh usnesení:
Výběrová komise souhlasí s výší přidělených bodů u projektů a pořadí projektů, jak je
uvedeno v tabulkách výše.
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Projekty za Fichi 3 – Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh nárokují
na čerpání rozpočtu MAS celkem 563.047,- Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 3 bylo
ve 2. výzvě alokováno 1.530.750,- Kč.
Projekty na Fichi 11 – Investice do lesnických technologií a techniky nárokují na čerpání
rozpočtu MAS celkem 445.000,- Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 11 bylo v 2. výzvě
alokováno 1.000.000,- Kč.
Jelikož požadovaná dotace na tyto Fiche je nižší než částka na Fiche alokovaná, finanční
prostředky budou využity v další Výzvě MAS.
Usnesení z jednání Výběrové komise:
Výběrová komise souhlasí s výší bodového hodnocení u projektů a pořadí projektů, jak je
uvedeno v tabulkách výše.
Jednání Výběrové komise bylo ukončeno v 16 hodin.
Zapsal: Jitka Škaredová, v.r.
Předsedkyně Výběrové komise: Jana Sobotková, v.r.

