Zápis
z jednání výběrové komise MAS Havlíčkův kraj
3. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
a
Hodnocení projektů z Výzvy č. 5 MAS Havlíčkův kraj – propojení
profesních a rodinných potřeb, opatření 3
Datum konání:
Místo konání:

28. 2. 2019
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
Omluveni: Ing. Yvona Jandová, Ing. Dagmar Papáčková
Přítomní hodnotitelé zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina.
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Ing. Hana Chlubnová
Program:
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do výzev z PRV (Etický kodex, pravomoci,
odpovědnost a postup hodnocení)
Hodnocení projektů z Výzvy č. 3 z PRV dle předem stanovených kritérií
3. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do výzev z OPZ (Etický kodex, pravomoci,
odpovědnost a postup hodnocení)
Hodnocení projektů z 5. Výzvy OPZ dle předem stanovených kritérií
Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3
4. Závěr
ad 1) Jednání výběrové komise začalo ve 14:05. 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/V003
Hodnocení projektů podaných do 3. 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 sedmi 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 14:15 hodin zahájila předsedkyně hodnocení a výběr projektů.
Do 3. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. bylo přijato 38 Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
Do Fiche 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků bylo podáno 17 žádosti o dotaci, jeden
žadatel – projekt č. 2019-145-003-002-037, Matějov, Modernizace strojového vybavení –
byl vyřazen v rámci hodnocení formálních náležitostí a kontrole přijatelnosti – tudíž
výběrová komise hodnotila v této Fichi 16 projektů; do Fiche č. 3 – Podpora zpracování
a uvádění zemědělských produktů na trh byly podány 4 žádosti o dotaci. Do Fiche 4 Lesnická infrastruktura byla podána 1 žádost o dotaci, do Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské
činnosti a agroturistiky bylo podáno 5 žádostí o dotaci, do Fiche č. 9 Ochrana ledních porostů
byla podána 1 žádost o dotaci, do Fiche č. 11 Investice do lesnických technologií a techniky
bylo podáno 8 žádostí o dotaci, do Fiche č. 12 byly podány 2 žádosti o dotaci.
Do Fiche č. 1, 5, 6, 8, 10 a 13 nebyly podány žádné žádosti o dotaci.
Seznam přijatých projektů:
Fiche

Číslo projektu

2
2
2
2
2

2019-145-003-002-035

2

2019-145-003-002-011

2
2

2019-145-003-002-014

2

2019-145-003-002-005

2
2

2019-145-003-002-032

2
2
2

2019-145-003-002-030

2

2019-145-003-002-006

2019-145-003-002-008
2019-145-003-002-016
2019-145-003-002-002
2019-145-003-002-009

2019-145-003-002-010

2019-145-003-002-024

2019-145-003-002-031
2019-145-003-002-020

Místo realizace
Havlíčkova Borová
Česká Bělá
Havlíčkova Borová
Bohdalov
Ždírec nad
Doubravou
Ždírec nad
Doubravou
Česká Bělá
Ždírec nad
Doubravou
Podmoklany
Ostrov nad Oslavou
Ždírec nad
Doubravou
Přibyslav
Česká Bělá
Fryšava pod
Žákovou horou
Vojnův Městec

Název projektu
Nákup lisu
Nákup čtyřradličného pluhu
Nákup diskového stroje
Nákup podmítače
Modernizace farmy - Ždírec nad
Doubravou
Nákup čelní žací lišty

Výše
dotace
600.000,120.000,299.400,210.000,1.400.000,150.000,-

Kloubový nakladač
Nákup vykusovače siláže

690.000,130.200,-

Nákup - Traktorový plošinový
přívěs Hudeč
Pořízení respondérů
Postřikovač - Pavel Kasal

239.700,-

Nákup manipulátoru
Nákup přepravníku
Pořízení diskové sekačky

720.000,228.000,211.750,-

Zpevněné hnojiště v areálu
zemědělského družstva ve

2.236.800,-

1.194.000,300.000,-

2
3
3
3

2019-145-003-002-018

2019-145-003-003-029

Žižkovo Pole
Vatín
Sněžné
Kotlasy

3

2019-145-003-003-013

Krucemburk

4
7
7

2019-145-003-004-001

Krucemburk
Havlíčkova Borová
Ostrov nad Oslavou

7
7
7

2019-145-003-007-039

9

2019-145-003-009-040

11
11
11

2019-145-003-011-044

11

2019-145-003-011-034

11
11
11
11

2019-145-003-011-026

2019-145-003-003-003
2019-145-003-003-015

2019-145-003-007-041
2019-145-003-007-023

2019-145-003-007-025
2019-145-003-007-019

2019-145-003-011-012
2019-145-003-011-043

2019-145-003-011-036
2019-145-003-011-027
2019-145-003-011-017

Křižánky
Pohled
Ždírec nad
Doubravou
Újezd, Sazomín,
Hodíškov, Obyčtov,
Račín, Vepřová,
Radostín,
Havlíčkova Borová,
Světnov, Sklené
Velká Losenice
Malá Losenice
Křižánky

Nové Veselí,
Krucemburk, Račín,
Bohdalov, Budeč,
Havl. Borová,
Modlíkov, Ždírec n.
D., Kotlasy, Lhotka,
Jámy, Jitkov,
Obyčtov, Ostrov n.
Osl., Počítky,
Radostín, Sklené,
Světnov,
Škrdlovice, Újezd,
Vatín, Vepřová,
Žďár n./S., Vojnův
Městec, Vysoké
Slavíkov
Znětínek
Znětínek
Bohdalov

Vojnově Městci
Tažený pluh
Modernizace bramborárny
Modernizace provozu cukrárny
Podpora uvádění na trh vlastní
produkce
Modernizace zařízení výrobny
řeznických a uzenářských výrobků
Oprava LC Javorka
Modernizace vybavení truhlárny
Podpora investic pro rozšíření
truhlářské výroby II.
Modernizace strojního zařízení
Vybavení truhlářské dílny
Vybavení pneuservisu

570.000,1.124.603,205.186,200.000,179.400,2.329.200,224.550,224.999,765.000,315.000,283.500,-

Ochrana lesních porostů 2019

365.330,-

Lesnická technika
Pásová pila CK
Pořízení kmenové pásové pily pro
zpracování kůrovcového dřeva v
Křižánkách
Nákup UKT s lesnickou nástavbou
a vyvážecího vleku s HNJ

1.940.000,400.000,51.000,-

Vyvážecí vlek
Nákup lesnické techniky
Nákup lesnické techniky
Pořízení traktorové vyvážečky

470.000,80.000,375.000,206.500,-

2.250.000,-

12

2019-145-003-012-033

Krucemburk

12

2019-145-003-012-028

Obyčtov

Spolupráce v zemědělském
podnikání Martin Jonáš a Jiří
Vaníček
Společné pořízení zemědělských
strojů

1.980.000,-

225.000,-

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 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků
Pro Fichi 2 byl stanoven minimální počet bodů: 40
1. 2019-145-003-002-035 – Nákup lisu
Žadatel podniká jako soukromý zemědělec v rostlinné a živočišné výrobě. Předmětem
projektu je pořízení nového svinovacího lisu v tomto provedení: variabilní komora, řezání
se 14 ti noži, 2 hnací válce v komoře, sběrač o šířce 230 cm, závěs s okem 40 mm do horního
závěsu.
Počet dosažených bodů
50
2. 2019-145-003-002-008 – Nákup čtyřradličného pluhu
V současné době hospodaří žadatel na 9,85 ha orné půdy. Realizací projektu dojde k pořízení
nového neseného čtyřradličného pluhu za traktor – oboustranný, hydraulicky otočný
a nonstop jištěný.
Počet dosažených bodů
40
3. 2019-145-003-002-016 - Nákup diskového stroje
Předmětem žádosti je nákup diskového stroje na zpracování půdy před setím a strniště
po sklizni, se záběrem 3 - 5 metrů a s dvěma řadami disků.
Počet dosažených bodů
50
4. 2019-145-003-002-002 – Nákup podmítače
Předmětem žádosti je nákup moderního neseného diskového podmítače o záběru 3 m.
Počet dosažených bodů
50
5. 2019-145-003-002-009 - Modernizace farmy – Ždírec nad Doubravou
Výsledkem tohoto projektu bude pořízení traktoru s čelním nakladačem do živočišné výroby.
Počet dosažených bodů
100

6. 2019-145-003-002-011 - Nákup čelní žací lišty
Žadatel je zemědělským podnikatelem od roku 1996. Výstupem projektu je nákup základního
stroje nezbytného k práci v podniku.
Počet dosažených bodů
50
7. 2019-145-003-002-014 – Kloubový nakladač
Žadatel hospodaří na 699,51 ha půdy. Provozuje živočišnou a rostlinnou výrobu. Předmětem
žádosti je kolový nakladač s čtyřválcovým motorem o výkonu min 36 kW s pohonem všech
kol. Maximální výška stroje 2,6 m s lopatou o šířce min 1,7 m a objemu 0,7 m3.
Počet dosažených bodů
50
8. 2019-145-003-002-010 - Nákup vykusovače siláže
Žadatel podniká jako zemědělský podnikatel od roku 1999. Pozemky, které obhospodařuje,
jsou v oblastech s přírodními omezeními (ANC oblasti). V rámci projektu žadatel hodlá
zakoupit vykusovač siláže.
Počet dosažených bodů
50
9. 2019-145-003-002-037 - Modernizace strojového vybavení
Žadatel se zabývá jak živočišnou, tak rostlinnou výrobou. Předmětem dotace je nesený
postřikovač a nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv.
Počet dosažených bodů
50
10. 2019-145-003-002-005 - Nákup – Traktorový plošinový přívěs Hudeč
Žadatel je zemědělský podnikatel od roku 2004. Všechny pozemky, které obhospodařuje,
se nacházejí v ANC. Účelem tohoto projektu je nakoupení traktorového plošinového přívěsu
na svážení balíků sena a slámy z pozemků na farmu.
Počet dosažených bodů
50

11. 2019-145-003-002-032 - Pořízení respondérů
Žadatel se zabývá smíšenou zemědělskou výrobou. Vzhledem k tomu, že se specializuje
na tržní produkci mléka, je pro něj sledování aktivity a zdravotního stavu zvířat důležitou
součástí pro udržení produkce mléka. Proto se rozhodl nakoupit respondéry do čtyř stájí
v Ostrově nad Oslavou a jedné stáje v Obyčtově – celkem 650 ks krčních respondérů včetně
vyhodnocovacího zařízení dat.
Počet dosažených bodů
80
12. 2019-145-003-002-024 – Postřikovač Pavel Kasal
V současné době hospodaří žadatel na 59,53 ha půdy. Nákupem postřikovače chce
co nejlépe a nejpřesněji dodržet aplikační dávku a zamezit přestřikům a dodržet
agrotechnické lhůty.
Počet dosažených bodů
50

13. 2019-145-003-002-030 - Nákup manipulátoru
Realizací projektu dojde k zakoupení manipulátoru, který si žadatel doposud najímal.
Parametry stroje: min. nosností 2 500 kg, minimální dosah 5,7 m, min. výkon motoru 49 kW,
kleště na balíky, velkoobjemová lopata o šířce 2 m, paletizační vidle.
Počet dosažených bodů
50
14. 2019-145-003-002-031 - Nákup přepravníku
V současné době žadatel hospodaří na cca 15 ha orné půdy a dále na cca 6 ha TTP, které
slouží jako krmivo pro masný skot. K podání projektu žadatele vedla potřeba pořízení nového
stroje pro zkvalitnění produkce píce pro masný skot.
Počet dosažených bodů
50
15. 2019-145-003-002-020 - Pořízení diskové sekačky
Žadatel chce zakoupit diskovou sekačku, aby nemusel jednat od okolních zemědělců službu.
Počet dosažených bodů
60
16. 2019-145-003-002-006 - Zpevněné hnojiště v areálu zemědělského družstva ve
Vojnově Městci
Žadatel podniká v rostlinné i živočišné výrobě. V živočišné výrobě je zaměřen na chov skotu,
výkrm prasat a brojlery. Předmětem projektu je stavba zpevněného hnojiště v areálu
zemědělského družstva ve Vojnově Městci s kapacitou 932 m³.
Počet dosažených bodů
80
17. 2019-145-003-002-018 – Tažený pluh
Žadatel se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou, celkově obhospodařuje cca 690 ha
zemědělské půdy. Předmětem žádosti je tažený pluh za traktor.
Počet dosažených bodů
40
Představené projekty ve Fichi 3 – Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů
na trh
Ve Fichi 3 byl minimální počet bodů: 40
1. 2019-145-003-003-003 - Modernizace bramborárny
Žadatel se zabývá zemědělskou výrobou, kromě ostatního pěstuje také brambory. Část
vlastní produkce brambor zpracovává a rozváží. Žadatel se rozhodl zmodernizovat základní
část linky, a to: centrální obslužný panel, mokrou násypku pro sběr oloupaných brambor
ze škrabky, dopravní inspekční válečkový stůl na kontrolu a zpracování brambor
a elektronickou automatickou váhu.
Počet dosažených bodů
60
2. 2019-145-003-003-015 - Modernizace provozu cukrárny
Vybavení cukrárny je zastaralé. Předmětem žádosti je nákup stolků, chladicí vitríny, pečících
trub. Počet dosažených bodů: 50

3. 2019-145-003-003-029 - Podpora uvádění na trh vlastní produkce
Žadatel hospodaří od roku 2003, je zaměřen výhradně na rostlinnou výrobu. Výsledkem
projektu je nákup 1 ks dodávky sloužící k rozvozu vlastní produkce.
Počet dosažených bodů
50
4. 2019-145-003-003-013 - Modernizace zařízení výrobny řeznických a uzenářských
výrobků
Žadatel se zabývá zpracováním masa z vlastní výroby, výrobou masných/uzenářských
výrobků a jejich distribucí. Předmětem žádosti je zakoupení elektrického dvouplášťového
kotle s glycerinovou náplní, etiketovací a můstkové váhy a dělící kotoučové pily na bourárnu.
Počet dosažených bodů
40
Představené projekty ve Fichi 4 – Lesní ínfrastruktura
1. 2019-145-003-004-001 - Oprava LC Javorka
Jedná se o opravu/rekonstrukci stávající lesní cesty 1L, včetně podélného a příčného
odvodnění, soustředěný odtok srážkových vod bude odveden do vsakovacích jímek, budou
řešeny obslužné objekty a propojení na stávající lesní dopravní síť, která slouží k řádnému
lesnickému hospodaření v lesním komplexu.
Počet dosažených bodů
100
Minimální počet bodů
50

Představené projekty ve Fichi 7 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
Pro Fichi 7 je minimální počet bodů: 40
1. 2019-145-003-007-041 - Modernizace vybavení truhlárny
Předmětem žádosti je nákup centrálního odsávání s briketovacím lisem.
Počet dosažených bodů
45
2. 2019-145-003-007-023 - Podpora investic pro rozšíření truhlářské výroby II.
Předmětem žádosti je pořízení nákladního vozidla N1 pro dovoz materiálu a odvoz hotových
výrobků.
Počet dosažených bodů
75
3. 2019-145-003-007-039 - Modernizace strojního zařízení
Realizací projektu je nákup samojízdného stroje – teleskopického manipulátoru.
Počet dosažených bodů
70
4. 2019-145-003-007-025 - Vybavení truhlářské dílny
Projekt je zaměřen na nákup nových strojů do truhlářské dílny – kolíkovačku, odsávání,
kompresor a kotel na spalování odpadu z truhlářské dílny.
Počet dosažených bodů
75

5. 2019-145-003-007-019 - Vybavení pneuservisu
Žadatel podniká v zemědělské rostlinné a živočišné výrobě a zároveň i v nezemědělském
sektoru. V rámci tohoto projektu by chtěl žadatel pořídit univerzální sezouvačky: nákladní
pro disky 14"-56" a pro osobní disky 12" - 27", dále automatickou vyvažovačku včetně
příslušenství a elektrický rázový utahovák.
Počet dosažených bodů
50
Představené projekty ve Fichi 9 – Ochrana lesních porostů
1. 2019-145-003-009-040 - Ochrana lesních porostů 2019
Pro ochranu nově zakládaných lesních porostů chce žadatel zhotovit oplocenky bránící okusu
zvěře. Pro oplocení chce zakoupit lesnické pletivo o výšce cca 160 cm zavěšené na dřevěných
kůlech. Rohy a namáhaná místa oplocení budou zajištěny dřevěnými vzpěrami.
Počet dosažených bodů
40
Představené projekty ve Fichi 11 – Investice do lesnických technologií a techniky
Pro Fichi 11 minimální počet bodů: 40
1. 2019-145-003-011-044 – Lesnická technika
V současné době žadatel hospodaří na 3,24 ha lesních pozemků, dále poskytuje služby
pro podporu hospodaření v lese včetně stavební činnosti staveb pro plnění funkce lesa.
Předmětem projektu je pořízení lesnické techniky: traktor 50-150 kW pro práci v lese,
klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví
a čelní rampovač/nakladač. Realizací projektu bude vytvořeno 1 pracovní místo.
Počet dosažených bodů
100
2. 2019-145-003-011-012 - Pásová pila CK
Žadatel hospodaří na 6,037 ha pronajatého lesa. Realizací projektu je pásová pila dlouhá 10,5
m, s průměrem průřezu klady 85 cm.
Počet dosažených bodů
60
3. 2019-145-003-011-043 - Pořízení kmenové pásové pily pro zpracování kůrovcového
dřeva v Křižánkách
V rámci projektu bude pořízena mobilní kmenová pásová pila pro zpracování dřeva.
Počet dosažených bodů
60
4. 2019-145-003-011-034 - Nákup UKT s lesnickou nástavbou a vyvážecího vleku s HNJ
Žadatel chce zakoupit univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou a vyvážecí vlek
s hydraulickým jeřábem.
Počet dosažených bodů
100

5. 2019-145-003-011-026 - Vyvážecí vlek
Žadatel hospodaří na 6,3 ha lesa. Pro lepší zpracování vytěžené dřevní hmotu chce zakoupit
vyvážecí vlek s hydraulickou rukou s nosností min. 10 tun.
Počet dosažených bodů
60
6. 2019-145-003-011-036 - Nákup lesnické techniky

Předmětem projektu je nákup stacionární pásové pily kmenové.
Parametry: min. řezná šířka 70 cm, min. řezná délka 7 m, automatický posuv, předřez.
Počet dosažených bodů
60
7. 2019-145-003-011-027 - Nákup lesnické techniky
Předmětem dotace je nákup klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickým jeřábem
s drapákem pro nakládání dříví. Vlek bude mít minimální celkovou hmotnost 10,5 t, natáčecí
oj, hydraulický jeřáb a nosnosti min. 1000 kg a dosahu min. 7 m, vybavený rotátorem
a drapákem na dřevo.
Počet dosažených bodů
60
8. 2019-145-003-011-017 - Pořízení traktorové vyvážečky

Žadatel chce zakoupit traktorovou vyvážečku dřeva.
Počet dosažených bodů
45
Představené projekty ve Fichi 12 – Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů
Ve Fichi 12 je minimální počet dosažených bodů 40.
1. 2019-145-003-012-033 - Spolupráce v zemědělském podnikání Martin Jonáš a Jiří
Vaníček
Předmětem projektu je nákup zemědělských strojů pro živočišnou a rostlinnou výrobu:
přepravník skotu, luční válce, fekální nástavba a polní postřikovač.
Počet dosažených bodů
40
2. 2019-145-003-012-028 - Společné pořízení zemědělských strojů
Předmětem žádosti jsou přípojné stroje za traktor: půdní válce, pneumatický secí stroj,
shrnovač píce a vyorávač brambor.
Počet dosažených bodů
90
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 podle podmínek
stanovených ve Výzvě č. 3: 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
2019-145-003-002-009
Modernizace farmy - Ždírec nad
Doubravou
2019-145-003-002-032
Pořízení respondérů
2019-145-003-002-006
Zpevněné hnojiště v areálu
zemědělského družstva ve Vojnově
Městci
2019-145-003-002-020
Pořízení diskové sekačky
2019-145-003-002-010
Nákup vykusovače siláže
2019-145-003-002-011
Nákup čelní žací lišty
2019-145-003-002-002
Nákup podmítače
2019-145-003-002-031
Nákup přepravníku
2019-145-003-002-005
Nákup - Traktorový plošinový přívěs
Hudeč
2019-145-003-002-016
Nákup diskového stroje
2019-145-003-002-024
Postřikovač - Pavel Kasal
2019-145-003-002-035
Nákup lisu
2019-145-003-002-014
Kloubový nakladač
2019-145-003-002-030
Nákup manipulátoru
2019-145-003-002-008
Nákup čtyřradličného pluhu
2019-145-003-002-018
Tažený pluh
Fiche 3 – Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
Číslo projektu
Název projektu
2019-145-003-003-003
Modernizace bramborárny
2019-145-003-003-029
Podpora uvádění na trh vlastní
produkce
2019-145-003-003-015
Modernizace provozu cukrárny
2019-145-003-003-013
Modernizace zařízení výrobny
řeznických a uzenářských výrobků
Fiche 4 – Lesnická infrastruktura
Číslo projektu
Název projektu
2019-145-003-004-001
Oprava LC Javorka
Fiche 7 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
Číslo projektu
Název projektu
2019-145-003-007-023
Podpora investic pro rozšíření
truhlářské výroby II.

Počet dosažených bodů
100
80
80

60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40

Počet dosažených bodů
60
50
50
40

Počet dosažených bodů
100

Počet dosažených bodů
75

2019-145-003-007-025
2019-145-003-007-039
2019-145-003-007-019
2019-145-003-007-041

Vybavení truhlářské dílny
Modernizace strojního zařízení
Vybavení pneuservisu
Modernizace vybavení truhlárny

Fiche 9 – Ochrana lesních porostů
Číslo projektu
Název projektu
2019-145-003-009-040
Ochrana lesních porostů 2019
Fiche 11 – Investice do lesnických technologií a techniky
Číslo projektu
Název projektu
2019-145-003-011-044
Lesní technika
2019-145-003-011-034
Nákup UKT s lesnickou nástavbou a
vyvážecího vleku s HNJ
2019-145-003-011-043
Pořízení kmenové pásové pily pro
zpracování kůrovcového dřeva v
Křižánkách
2019-145-003-011-036
Nákup lesnické techniky
2019-145-003-011-027
Nákup lesnické techniky
2019-145-003-011-012
Pásová pila CK
2019-145-003-011-026
Vyvážecí vlek
2019-145-003-011-017
Pořízení traktorové vyvážečky
Fiche 12 – Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů
Číslo projektu
Název projektu
2019-145-003-012-028
Společné pořízení zemědělských strojů
2019-145-003-012-033
Spolupráce v zemědělském podnikání
Martin Jonáš a Jiří Vaníček

75
70
50
45

Počet dosažených bodů
40

Počet dosažených bodů
100
100
60

60
60
60
60
45

Počet dosažených bodů
90
40

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 doporučí následující projekty ke spolufinancování ze strany
SZIF:
ve Fichi 2 – projekt č. 2019-145-003-002-009 a projekt č. 2019-145-003-002-032
ve Fichi 3 – projekt č. 2019-145-003-003-003
ve Fichi 4 – projekt č. 2019-145-003-004-001
ve Fichi 7 - projekt č. 2019-145-003-007-023; projekt č. 2019-145-003-007-025; projekt č.
2019-145-003-007-039; projekt č. 2019-145-003-007-019; projekt č. 2019-145-003-007-041
ve Fichi 9 - projekt č. 2019-145-003-009-040
ve Fichi 11 - projekt č. 2019-145-003-011-044
ve Fichi 12 - projekt č. 2019-145-003-012-028 a projekt č. 2019-145-003-012-033
Hlasování: pro: 5
proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

ad 3) 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).
Výběrová komise poté hodnotila podané žádosti do výše uvedené výzvy. Do výzvy byla
podána jedna Žádost o dotaci „Prázdniny ve Sněžném“, Městys Sněžné, hodnocení této
žádosti je přílohou tohoto zápisu (Hodnotící tabulka věcného hodnocení přijatého projektu
a zápis z jednání výběrového orgánu MAS).
ad 4) Závěr
Jednání Výběrové komise bylo ukončeno v 16.00 hodin.
Zapsal: Jaroslava Hájková

Předsedkyně Výběrové komise:
Mgr. Martina Brychtová v.r.
Ověřil:
Jan Král v.r.
Jana Laštovičková Grygarová v.r.

Přílohy:
Prezenční listina (PRV, OPZ)
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
Zápis z jednání výběrového orgánu MAS

