
 
 

 

 

Zápis  
z jednání výběrové komise MAS Havlíčkův kraj 

5. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
Hodnocení žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
a 

Nové hodnocení projektů podaných do OP Zaměstnanost: 
5. výzva – CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011114, Prázdniny ve Sněžném – letní 

tábory 
8. výzva -  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010606, Nový sociální podnik ve Žďáře 

 
 
 

Datum konání:   24. 7. 2019 
Místo konání:    kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
Přítomní hodnotitelé (členové Výběrové komise): Mgr. Martina Brychtová (předsedkyně 
Výběrové komise), Jan Král, Jana Laštovičková Grygarová, Mgr. Petr Sedlák, Ing. Kateřina 
Navrátilová, Jiří Socha 
Omluveni: Ing. Dagmar Kafková roz. Papáčková  
Přítomní hodnotitelé zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Ing. Yvona Jandová, Jitka Škaredová 
 
Program:  
 
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 5. výzvy z PRV (Etický kodex, pravomoci, 

    odpovědnost a postup hodnocení) 

3. Hodnocení projektů z Výzvy č. 5 z PRV dle předem stanovených kritérií  
4. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 5. a 8. výzvy z OPZ (Etický kodex, 

    pravomoci, odpovědnost a postup hodnocení) 

5. Nové hodnocení projektů OPZ:  
    5. výzva – CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011114, Prázdniny ve Sněžném – letní tábory 
    8. výzva -  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010606, Nový sociální podnik ve Žďáře  
                       nad Sázavou 2    
6. Dotazy a diskuze  
 
  
 



 
 

 

ad 1) Jednání výběrové komise začalo ve 14 hodin. Paní Martina Brychtová přivítala všechny 
přítomné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: pan Jan Král a paní Jana Laštovičková Grygarová 
a zapisovatelka zápisu: Jaroslava Hájková 
 
ad 2) Identifikace výzvy MAS z PRV: 15/000/00000/563/000145/V005 
Hodnocení projektů podaných do 5. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 
Paní předsedkyně Výběrové komise Martina Brychtová prošla směrnice MAS – Interní 
postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova, které 
se dotýkají výběru projektů a jejich bodování, jednací řád Výběrové komise, hodnotící 
kritéria u tří hodnocených Fichí – Hodnotící listy. 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 14:20 hodin zahájila předsedkyně hodnocení a výběr projektů. 
 
ad 3) Hodnocení projektů z Výzvy č. 5 z PRV dle předem stanovených kritérií 
Do 5. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. bylo přijato 14 Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci do 5. Výzvy 
byl ukončen 28. června 2019.  
Do Fiche 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků bylo podáno 10 žádosti o dotaci; do 
Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky byly podány 3 žádostí o dotaci, jeden 
žadatel – projekt č. 2019-145-005-007-058, „Rozšíření nabídky turistické ubytovny v obci 
Křižánky“ – byl vyřazen v rámci hodnocení formálních náležitostí a kontrole přijatelnosti – 
tudíž výběrová komise hodnotila v této Fichi dva projekty; do Fiche č. 10 – Podpora 
společenských funkcí lesa byla podána 1 žádost o dotaci.      
 
Seznam přijatých projektů:  

 
Fiche č. 2 - Podpora rozvoje zemědělských podniků 

 

Poř. číslo projektu Místo realizace 
projektu 
NUTS 5 

Název projektu Číslo 
Fiche 

2019-145-005-002-045 Česká Bělá Nákup návěsu 2 

2019-145-005-002-046 Bohdalov – Chroustov  Nákup podmítače 2 

2019-145-005-002-047 Ždírec nad Doubravou 
– Horní Studenec 

Nákup neseného 
tříradličného pluhu 

2 

2019-145-005-002-048 Ždírec nad Doubravou 
– Horní Studenec 

Pořízení vykusovače siláže 2 

2019-145-005-002-049 Ždírec nad Doubravou 
– Horní Studenec 

Pořízení čelní žací lišty 2 

2019-145-005-002-050 Přibyslav – Česká 
Jablonná 

Technická modernizace 
podniku 

2 



 
 

 

2019-145-005-002-051 Vojnův Městec Nákup zemědělské techniky 2 

2019-145-005-002-053 Havlíčkova Borová Nákup lisu 2 

2019-145-005-002-054 Podmoklany - Hudeč Nákup traktorového 
plošinového přívěsu 

2 

2019-145-005-002-056 Fryšava pod Žákovou 
horou 

Pořízení diskové sekačky 2 

 
Fiche č. 7 - Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 

 

2019-145-005-007-052 Krucemburk Dodávkové vozidlo pro dílnu 7 

2019-145-005-007-055 Sněžné - Sněžné na 

Moravě 

Pořízení klimatizace                         

do provozovny 

7 

 
Fiche č. 10 - Podpora společenských funkcí lesa 

 

2019-145-005-10-057 Jitkov Zastavení na naučné stezce       
k Jitkovské jedli 

10 

 
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 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků 
 
Pro Fichi 2 byl stanoven minimální počet bodů: 40 
 

2019-145-005-002-045 Česká Bělá Nákup návěsu 

Výsledkem projektu je nákup skořepinového návěsu. Realizací projektu se zlepší efektivnost 
a pracovní podmínky zaměstnanců a dojde k úsporám nákladů na dopravu. 
Celkové náklady:  592.900,- Kč 
Požadovaná dotace:  294.000,- Kč  
Počet dosažených bodů 50    
 

2019-145-005-002-046 Bohdalov – Chroustov  Nákup podmítače 

Nákup podmítače o záběru 3m, který mi umožní dodržovat agrotechnické lhůty a napomůže 
kvalitněji a rychleji zpracovávat půdu. 
Celkové náklady:  423.500,- Kč 
Požadovaná dotace:  210.000,- Kč 
Počet dosažených bodů 50      
 



 
 

 

2019-145-005-002-047 Ždírec nad D. – Horní 
Studenec 

Nákup neseného tříradličného 
pluhu 

Výsledkem projektu je pořízení neseného tříradličného obracecího pluhu. Investice do 
techniky bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, na efektivitu práce, snížení provozních 
nákladů, snížení rizika havárie, přinese časovou úsporu atd. Realizací projektu se zvýší 
konkurenceschopnost farmy na trhu. 
Celkové náklady:  171.820,- Kč 
Požadovaná dotace:  85.200,- Kč 
Počet dosažených bodů 50      
 

2019-145-005-002-048 Ždírec nad D. - Horní Studenec Pořízení vykusovače siláže 

Výsledkem projektu je nákup vykusovače siláže na teleskopický manipulátor, který je 
potřebný k základní přípravě krmiva pro dojnice. 
Celkové náklady:  262.570,- Kč 
Požadovaná dotace:  130.200,- Kč   
Počet dosažených bodů 50 
   

2019-145-005-002-049 Ždírec nad Doubravou – Horní Studenec Pořízení čelní žací lišty 

Výsledkem projektu je nákup čelní žací lišty potřebné ke sklizni píce. Projekt má pozitivní vliv 
na rozvoj podniku – sníží se náklady, zvýší zisk, zvýší se konkurenceschopnost. 
Celkové náklady:  302.500,- Kč 
Požadovaná dotace:  150.000,- Kč    
Počet dosažených bodů 50      
 

2019-145-005-002-050 Přibyslav – Česká Jablonná Technická modernizace podniku 

Výsledkem projektu je zakoupení traktorového sklopného návěsu se šnekovým překládacím 
dopravníkem. Zakoupením techniky dojde k zefektivnění zemědělské výroby, ke snížení rizika 
havárie a ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 
Celkové náklady:   580.800,- Kč 
Požadovaná výše dotace:  336.000,- Kč      
Počet přidělených bodů: 50      
     

2019-145-005-002-051 Vojnův Městec Nákup zemědělské techniky 

Výsledkem projektu je pořízení nové zemědělské techniky - teleskopického manipulátoru. 
Nákupem stroje se dosáhne větší efektivity výroby. Zlepší se také pracovní podmínky 
zaměstnanců a dojde k úsporám nákladů. Realizací projektu vznikne 1 pracovní místo. 
Celkové náklady:  2.057.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  300.000,- Kč       
Počet dosažených bodů: 80    
 
 
 
   



 
 

 

2019-145-005-002-053 Havlíčkova Borová Nákup lisu 

Výsledkem projektu bude modernizace strojového parku o nový svinovací lis. Pořízení tohoto 
stroje bude mít pozitivní vliv i na zkvalitnění produkce krmiva pro potřeby živočišné výroby. 
Hlavním přínosem bude zvýšení efektivity práce, usnadnění práce s tvorbou balíků a snížení 
nákladů za najímané služby.     
Celkové náklady:  1.210.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  300.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50      
 

2019-145-005-002-054 Podmoklany - Hudeč Nákup traktorového plošinového přívěsu 

Předmětem projektu je zakoupení traktorového plošinového přívěsu na svážení balíků 
senáže, sena a slámy z pozemků na farmu. Žadatel očekává zlepšení ekonomiky  
a konkurenceschopnosti celého zemědělského podniku. 
Celkové náklady:  483.395,- Kč 
Požadovaná dotace:  239.700,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50   
  

2019-145-005-002-056 Fryšava pod Žákovou horou Pořízení diskové sekačky 

Výsledkem projektu bude zakoupení diskové sekačky, v důsledku toho dojde k větší 
samostatnosti při každoročních sečích a z dlouhodobého hlediska úspoře nákladů. 
Celkové náklady:  302.500,- Kč 
Požadovaná dotace:  211.750,- Kč 
Počet dosažených bodů: 60       
 
Představené projekty ve Fichi 7 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 
Pro Fichi 7 je minimální počet bodů: 40 
  

2019-145-005-007-052 Krucemburk Dodávkové vozidlo pro dílnu 

Cílem projektu je obnova, resp. pořízení nového dílenského dodávkového vozidla, které 
usnadní a zlepší podmínky zaměstnanců.  
Celkové náklady:  604.499,- Kč 
Požadovaná dotace:  174.999,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
                           

2019-145-005-007-055 Sněžné - Sněžné na Moravě Pořízení klimatizace do provozovny 

Výsledkem projektu je nákup a odborné zabudování klimatizace do naší cukrárny. Od 
projektu očekáváme především zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v provozu, 
zlepšení podmínek pro uchovávání nabízených výrobků v patřičné kvalitě a zvýšení komfortu 
pro zákazníky v cukrárně. 
Celkové náklady:  181.101,- Kč 
Požadovaná dotace:  67.351,- Kč 
Počet dosažených bodů: 45                            



 
 

 

Představené projekty ve Fichi 10 – Neproduktivní investice v lesích 
Pro Fichi 10 minimální počet bodů: 40 
 

2019-145-005-10-057 Jitkov Zastavení na naučné stezce k Jitkovské jedli 

Celkové náklady:  102.000,- Kč 
Požadovaná dotace:   80.580,- Kč 
Počet dosažených bodů: 60 (žadatel požadoval 100 bodů) 
VK nepřiznala žadateli body za preferenční kritérium č. 3 – likvidace odpadů – v žádosti není 
dostatečně popsáno ani nijak doloženo, jak bude toto PK naplňováno.   
 
V průběhu hodnocení nenastala 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 podle podmínek 
stanovených ve Výzvě č. 5: v případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt 
s nižší výší způsobilých výdajů. Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního 
projektu: V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí 
a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS. Alokace na danou Fichi nebude 
z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným 
projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navyšována.   
Na základě těchto podmínek byly projekty seřazeny od nejlépe hodnoceného po nejhůře 
hodnocený: 
 
Fiche 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků  

Číslo projektu Název projektu Počet dosažených 
bodů 

Pořadí ve Fichi 

2019-145-005-002-051 Nákup zemědělské techniky 80 1 

2019-145-005-002-056 Pořízení diskové sekačky 60 2 

2019-145-005-002-050 Technická modernizace podniku 60 3 

2019-145-005-002-047 Nákup neseného tříradličného 
obracecího pluhu 

50 4 

2019-145-005-002-048 Pořízení vykusovače siláže 50 5 

2019-145-005-002-049 Pořízení čelní žací lišty 50 6 

2019-145-005-002-046 Nákup podmítače 50 7 

2019-145-005-002-054 Nákup traktorového 
plošinového přívěsu 

50 8 

2019-145-005-002-045 Nákup návěsu 50 9 

2019-145-005-002-053 Nákup lisu 50 10 

 

 
Alokace na Fichi 2  

 
1.384.432,- 

Požadovaná výše 
dotace za podané 
projekty celkem 

 
2.270.780,- Kč 

 
 



 
 

 

Fiche 7 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky  

Číslo projektu Název projektu Počet dosažených 
bodů 

Pořadí  
ve Fichi 

2019-145-005-007-052 Dodávkové vozidlo pro dílnu 50 1 

2019-145-005-007-055 Pořízení klimatizace do provozovny 45 2 

 
Alokace na Fichi 7  

 
1.036.658,- Kč 

Požadovaná výše 
dotace za podané 
projekty celkem 

 
242.350,- Kč 

 

Fiche 10 – Podpora   

Číslo projektu Název projektu Počet dosažených 
bodů 

Pořadí  
ve Fichi 

2019-145-005-10-057 Zastavení na naučné stezce 
k Jitkovské jedli 

60 1 

 
Alokace na Fichi 10 

 
2.740.000,- Kč 

Požadovaná výše 
dotace za podané 
projekty celkem 

 
80.580,- Kč 

 
Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s výší přidělených bodů u projektů a pořadím 
projektů, jak je uvedeno v tabulkách výše.  
Výběrová komise se shodla, že Programovému výboru doporučí následující projekty ke 
spolufinancování ze strany SZIF:  
ve Fichi 2 – projekty č. 051, 056, 050, 047, 048 a 049   
ve Fichi 7 – projekty č. 052 a 055  
ve Fichi 10 - projekt č. 057  
 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0    
Usnesení bylo přijato.   
 

ad 4) Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 5. a 8. výzvy z OPZ (Etický kodex, 
pravomoci, odpovědnost a postup hodnocení) 

Výzva č. 5 z OP Zaměstnanost – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 
Členové Výběrové komise byli seznámeni s 5. výzvou MAS Havlíčkův kraj – Propojení 
profesních a rodinných potřeb, opatření 3, včetně bodového hodnocení, s kontrolním listem, 
který Výběrová komise MAS vypracovává ke každému projektu. Dále se vzorovým zápisem 
VK k přijatým projektům. 
Členové Výběrové komise byli seznámeni s jednacími řády a s Prohlášením o nestrannosti 
a mlčenlivosti (Etický kodex). 
 
Výzva č. 8 z OP Zaměstnanost - Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání – opatření 1 
Členové Výběrové komise byli seznámeni s 8. výzvou MAS Havlíčkův kraj – Vznik a rozvoj 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – opatření 1, včetně bodového 



 
 

 

hodnocení, s kontrolním listem, který Výběrová komise MAS vypracovává ke každému 
projektu. Dále se vzorovým zápisem VK k přijatým projektům. 
Členové Výběrové komise byli seznámeni s jednacími řády a s Prohlášením o nestrannosti 
a mlčenlivosti (Etický kodex). 
 
ad 5) – Nové hodnocení projektů na základě kontrol ŘO  
Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 
CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0011114, Prázdniny ve Sněžném – letní tábory: ŘO provedl 
kontrolu procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS. ŘO shledal nedostatky 
v rozpočtu projektu. Po konzultaci s řídícím orgánem MAS Havlíčkův kraj přistoupila                             
k novému hodnocení projektu a jeho zamítnutí. V rámci věcného hodnocení žádosti byla 
žádost zamítnuta u kritéria Efektivita projektu, rozpočet.  

       

Projekt č. Název projektu 
Název 

žadatele 

Právní 
forma 

žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Výsledek 
věcného 

hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047
/0011114 

Prázdniny ve 
Sněžném - letní 
tábory 

Městys 
Sněžné 

Obec 62,5 

žádost o 
podporu 
nesplnila 
podmínky 
věcného 
hodnocení 

573 687,50 

              

       

Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj – Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání – opatření 1 
Žádost o podporu č. CZ.03.265/0.0/0.0/16_047/0010606, Nový sociální podnik ve Žďáře nad 
Sázavou: Na základě kontroly procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS řídícím 
orgánem bylo zjištěno, že podaný projekt je návazným projektem nepodpořeného projektu 
č. 105 40, který nebyl vybrán v rámci podpořených projektů výzvy č. 129 na podporu 
sociálního podnikání. Podaný projekt č. 106 06, zaměřený na rozvoj sociálního podniku, nelze 
realizovat bez nepodpořeného projektu č. 105 04, který byl zaměřen na vznik sociálního 
podniku. Tento podnik měl být skrze projekt 106 06 dále rozvíjen. Po konzultaci s řídícím 
orgánem MAS Havlíčkův kraj přistoupila k novému hodnocení projektu a jeho zamítnutí. 
V rámci věcného hodnocení žádosti byla žádost zamítnuta u kritérií Efektivita projektu, 
rozpočet a Proveditelnost.  

Projekt č. Název projektu 
Název 

žadatele 

Právní 
forma 

žadatele 

Bodové 
hodnocen

í 

Výsledek 
věcného 

hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

CZ.03.265/0.0/0.0/16_047/
0010606   

Nový sociální 
podnik ve 
Žďáře nad 
Sázavou 2 

MHM 
START 
s.r.o. 

Společnost 
s ručením 
omezeným 

55 

žádost o 
podporu 
nesplnila 
podmínky 
věcného 
hodnocení 

1 648 200 
 



 
 

 

 
ad 6) Diskuze a závěr 
Členové Výběrové komise k jednotlivým bodům diskutovali v průběhu jednání, tudíž dotazy  
a žádné diskuzní příspěvky nebyly. 
 
Jednání Výběrové komise bylo ukončeno v 17:00 hodin.   
 
Zapsal: Jaroslava Hájková 
 
 
 
Předsedkyně Výběrové komise:  
 
Mgr. Martina Brychtová v.r.   
 
 
 
Ověřil: 
 
Jiří Socha v.r. 
 
 
     
Jana Laštovičková Grygarová v.r.   
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina (PRV, OPZ) 
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 


