Zápis 3/2022
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj
Projekty z 10. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/563/000145/V010
Datum a čas konání:
11. 5. 2022 od 15:00 hodin
Místo konání:
kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
Přítomen: Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Pavel Ronovský – Zemědělské
družstvo Žižkovo Pole, a.s., Jan Moravec – SDH Krucemburk, František Mládek - Město
Svratka, Ing. Milan Klement – Obec Pohled, Dagmar Pálková - Tělocvičná jednota Sokol
Ostrov nad Oslavou
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina.
Nepřítomen: Ing. Martin Mrkos, ACCA – Město Žďár nad Sázavou, Jiří Kunc – Sklené (OSVČ),
Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová společnost Krucemburk
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Bc. Kateřina Niklfeldová
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE
Program:
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 10 z Programu rozvoje venkova (Etický kodex,
jednací řád, pravomoci, odpovědnost)
3. Schválení projektů z Výzvy č. 10 z PRV k financování
4. Schválení vyhlášení Výzvy č. 11 MAS Havlíčkův kraj
5. Závěr
ad 1) Přivítání účastníků a zahájení jednání
Předseda PV pan Mgr. Jan Marek přivítal přítomné a v 15:00 hodin zahájil jednání.
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Kateřina Niklfeldová. Předseda PV konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 6 členů, přičemž veřejný sektor, ani žádná
jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Pan Marek navrhl
ověřovatele zápisu: Pavel Ronovský, Ing. Milan Klement . PV schválil program jednání.
Usnesení 1/3/2022:
PV schvaluje pana Pavla Ronovského a Ing. Milana Klementa ověřovateli zápisu.
Hlasování: 6 - 0 – 0
ad 2) Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 10 z Programu rozvoje venkova

Pan Marek vyzval členy PV k podpisu „Čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů
orgánů, osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádostí o dotaci z Programu rozvoje
venkova předložených na základě 10. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.“. Paní Hájková
seznámila přítomné se zápisem z hodnocení projektů Výběrovou komisí a se všemi
dokumenty, které souvisí s hodnocením: Etický kodex, Hodnotící listy, Jednací řád Výběrové
komise, jednací řád Programového výboru, Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr
projektů Programu rozvoje venkova a Hodnotící kritéria u hodnocených Fichí.
Do 10. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. bylo přijato 51 Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
Projekty byly podány do následující Fiche:
Fiche 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků – 22 projektů, které dohromady nárokují
na čerpání rozpočtu MAS celkem 9.973.000,- Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 2 bylo v 10.
výzvě alokováno 3.731.496,- Kč, Fiche 4 – Lesnická infrastruktura – 1 projekt, který nárokuje
na čerpání rozpočtu MAS celkem 2.190.061,- Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 4 bylo v 10.
výzvě alokováno 2.190.062,- Kč, Fiche 11 – Investice do lesnických technologií a techniky –
11 projektů, které dohromady nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 4.259.797,- Kč z
dotačních prostředků. Na Fichi 11 bylo v 10. výzvě alokováno 4.000.050,- Kč, Fiche 15 – Živá
obec - 17 projektů, které dohromady nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 3.461.222,Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 15 bylo v 10. výzvě alokováno 3.391.241,- Kč.
Ad 3) Představení a schválení projektů z Výzvy č. 10 z PRV k financování
Projekty podané do Fiche č. 11:
Minimální počet na Fichi: 40
1. David Jaroš - Nákup diskového podmítače
Pořízením nového diskového podmítače žadatel vyřeší svojí soběstačnost v zemědělském
podnikání. Žadatel zároveň očekává snížení nákladů na provoz.
Počet dosažených bodů:
50
2. Lubomír Novotný - Zemědělská technika LUNO1
Nákup mulčovače, který bude využit na mulčování zemědělských ploch, při zemědělské
činnosti.
Počet dosažených bodů:
50
3. Jiří Kunc – Podlahová konstrukce
Výstavba betonových podlahových konstrukcí bude mít pozitivní vliv na kvalitu skladování
zemědělských produktů a jejich manipulaci s nimi. Kvalitnější a bezpečnější manipulaci.
Počet dosažených bodů:
50
4. Mgr. Jaroslava Kuncová Zadražilová – Čelní nakladač
Zakoupení čelního nakladače a jeho instalace na již vlastněný traktor usnadní sklizňové
práce. Sklizňové práce budou prováděny v optimálních agrotechnických termínech, rychle a
bez závislosti na cizích subjektech.
Počet dosažených bodů:
50

5. Jan Marek - Modernizace zemědělského podniku 2022
Pořízení mulčovače. Usnadnění práce a zvýšení její efektivity při sklizni brambor. Využívání
přírodního hnojiva.
Počet dosažených bodů:
50
6. Havlíčkova Borová zemědělská a.s. - Investice do zemědělských podniků
Realizací projektu bude žadatel disponovat nutnou manipulační technikou, která mu umožní
zajištění adekvátní možnosti manipulace v bramborárně v Havlíčkově Borové a Jitkově. Dále
žadatel bude mít k dispozici chybějící pracovní sílu pro potřeby prací v bramborárně.
Počet dosažených bodů:
90
7. Aleš Málek - Investice do zemědělských podniků
Realizací projektu si žadatel pořídí manipulátor umožňující manipulaci s krmivy, stelivy a
dalšími materiály. Vlastní manipulační technika zajistí snížení nákladů v dlouhodobém
horizontu a pružnost reakce na různé typy manipulace.
Počet dosažených bodů:
100
8. Martin Bezouška - Pořízení navigace s autopilotem
Pořízení navigace s autopilotem. Celkovou realizací projektu se rodinná farma stane
konkurenceschopnější, sníží se náklady na provoz, ubude polní práce, zvýší se zisk a v
neposlední řadě dojde ke zlepšení podmínek pro růst pěstovaných plodin.
Počet dosažených bodů:
40
9. Ing. Tomáš Kasal - Pořízení stroje pro zpracování půdy, farma Ždírec nad Doubravou
Pořízení diskového podmítače. Pořizovaný stroj má výraznou půdo-ochrannou funkci a jeho
využití na naší farmě bude mít pozitivní vliv na stav půdy, zabránění erozi a zachování
vodního režimu, což povede k zachování půdy v co nejlepším stavu pro budoucí generace.
Počet dosažených bodů:
80
10. Zdeněk Hrubý - Semínka - modernizace podniku
Zakoupení přesné secí kombinace. Zakoupením této techniky dojde k zefektivnění
zemědělské výroby, ke snížení rizika havárie a v neposlední řadě k zvýšení
konkurenceschopnosti žadatelova podnikání na trhu.
Počet dosažených bodů:
50
11. Michal Bezouška - Pořízení technologie čerpání a míchání kejdy
Výměna kejdového čerpadla umístěného v přečerpávací jímce a přidání malého míchadla,
kvůli snazšímu vyčerpání. Kvůli výměně čerpadla musí být vyměněno kejdové potrubí za
potrubí dimenze DN200 pro zvýšení výkonu čerpadla. Ovládání těchto spotřebičů bude
automatizované s ultrazvukovým hladinovým čidlem.
Dále bude ve skladovací jímce instalováno míchadlo s proměnnou výškou míchání, součástí
toho bude instalována obslužná lávka.

Počet dosažených bodů:

80

12. Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost - Pořízení zemědělské techniky - Lis
s variabilní komorou
Pořízení lisu s variabilní komorou, jehož prostřednictvím bude dosaženo zkvalitnění prací
v zemědělské výrobě, snížení spotřeby pomocného materiálu a úspoře provozních nákladů.
Počet dosažených bodů:
40
13. LUKA spol. s r. o. - Nákup taženého diskového podmítače
Nákup taženého diskového podmítače se záběrem minimálně 5,99 metru. Stroj usnadní a
zrychlí přípravu půdy před setím a umožní podmítku s přísevem meziplodin.
Počet dosažených bodů:
50
14. Josef Humlíček - Nákup zemědělského stroje
Nákup mulčovače – žadatel očekává zvýšení efektivity práce, její snazší organizaci, všechny
činnosti budou vykonávány včas a nižšími časovými prodlevami. Realizace projektu je
vyhodnocena s pozitivním aspektem efektivnosti.
Počet dosažených bodů:
50
15. Josef Trávníček - Nákup žací lišty
Nákup přední žací lišty. Žadatel očekává snížení nákladů na provoz a zvýšení výkonu.
Počet dosažených bodů:
50
16. Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov - Pořízení strojového vybavení
Zakoupení rozmetadla statkových hnojiv. Dojde ke zvýšení výnosů pěstovaných plodin,
snížení nákladů na externí dodávky služeb, zajištění moderního vybavení, snížení provozních
nákladů, zvýšení tržní hodnoty podniku, zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Počet dosažených bodů:
40
17. Marcela Ondráčková - Nákup pícninářské techniky
Nákup pícninářské techniky. Výsledkem projektu je zlepšení pracovních podmínek s novým
strojem, zlepšení kvality pokosu porostu a úspora zatížení tažného prostředku, čím dojde
k úspoře spotřeby pohonných hmot a zatížení životního prostředí.
Počet dosažených bodů:
50
18. František Kališ - Nákup secího stroje
Výsledkem projektu je nákup diskového secího stroje. Celkovou realizací projektu se tak
stane konkurenceschopnějším, sníží se náklady provozu, zvýší se zisk.
Počet dosažených bodů:
100
19. Dana Skryjová - Modernizace zemědělského podniku 2022
Pořízení kolového traktoru.
Počet dosažených bodů:
100

20. Sativa Keřkov, a.s. - Investice do zemědělských podniků - Sativa Keřkov, a.s.
Pořízení plecích bran a lučních smyků, které napomohou ke snížení potřeby použití množství
chemických přípravků na ochranu rostlin.
Počet dosažených bodů:
50
21. Zdeněk Venc - Modernizace stroje a nákup záložního zdroje pro rodinnou farmu
Nákupem otočného pluhu žadatel chce dosáhnout efektivnějšího zaklopení organické hmoty
do půdy a tím zvýšení úrodnosti pozemků a schopnosti půdy lépe zadržovat vodu. Nákupem
elektrocentrály za traktor chce žadatel předcházet případným problémům při výpadku
dodávek elektrické energie. Při dlouhodobějším výpadku by mohlo dojít k znehodnocení
produkce při nedochlazení mléka, nebo ke zhoršení stájového prostředí dojnic.
Počet dosažených bodů:
50
22. Jan Mayer - Modernizace zemědělského podniku 2022
Pořízení krmného vozu.
Počet dosažených bodů:
50
Projekt podaný do Fiche č. 4:
Minimální počet bodů na Fichi: 50
1. KINSKÝ Žďár, a.s. - Rekonstrukce lesní cesty
Rekonstrukce lesní cesty, součástí lesní cesty jsou trubní propustky, hospodářské sjezdy
s propustky a bez propustků, sklady dřeva, jímka a sjezd na účelovou komunikaci.
Počet dosažených bodů:
100
Projekty podané do Fiche č. 11:
Minimální počet bodů na Fichi: 40
1. Jan Šmíd - Pořízení lesnické techniky
Doplnění strojového parku o nový štípač s pilovou lištou. Hlavním přínosem bude zvýšení
efektivity práce a komfortnější práce pro obsluhu.
Počet dosažených bodů:
90
2. Lubomír Novotný - Lesní technika LUNO2
Zakoupení štípače na zpracování dřeva.
Počet dosažených bodů:
60
3. Kinský Žďár, a.s. - Vápenice - lesní školka
Znovuobnovení původní historické lesní školky. Projektem vznikne produkční plocha
o velikosti cca 3200 m². Plocha bude v celé rozloze oplocená (80 x 40 metrů) a bude mít 2
brány. Uvnitř plochy budou záhony na pěstování sazenic.
Počet dosažených bodů:
60
4. Martin Bezouška - pořízení traktorového navijáku
Nákup traktorového navijáku potřebného k přibližování dřeva.
Počet dosažených bodů:
60

5. Josef Blaha - Pořízení nosiče kontejnerů s příslušenstvím
Pořízení nosiče kontejnerů s příslušenstvím. Žadatel získá vlastní dopravní techniku
pro manipulaci se surovinou při výrobě a distribuci produktů koncovým zákazníkům.
Počet dosažených bodů:
60
6. Josef Humlíček - Nákup techniky pro práci v lese
Doplnění strojového parku o nosič kontejnerů a 2 kontejnery. Hlavním přínosem bude
zvýšení efektivity práce a komfortnější práce pro obsluhu. Žadatel bude štěpkovat klestí
přímo v lese na kontejnery a poté ve formě štěpky převážet.
Počet dosažených bodů:
60
7. Ing. Tomáš Havlík - Štípací poloautomat
Pořízení výkonného štípacího poloautomatu pro produkci palivového dřeva. Díky
dostatečnému množství palivového dřeva pro zpracování nabídne žadatel nové produkty na
dosud nenaplněném trhu, což zlepší jeho celkové hospodaření a ekonomickou stabilitu
žadatele.
Počet dosažených bodů:
45
8. Radek Venzhöfer - Nákup lesnické techniky Bělá
Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví
bude využíván při těžbě dřeva.
Počet dosažených bodů:
60
9. Město Ždírec nad Doubravou - Pořízení traktoru pro lesní hospodářství - Ždírec n. D.
Nákup lesní techniky: 1 ks lesní traktor s nástavbou pro traktor, ochrannou konstrukcí
chránící obsluhu traktoru, 1 ks čelní nakladač, vyvážecí vlek včetně hydraulické ruky a
vlastním hydraulickým okruhem. Lesní mechanizace a vytvoření nového trvalého pracovního
místa se stanovenou pracovní dobou 40 hodin umožní obrovské zvýšení efektivity těžby a je
možné ji přizpůsobit téměř všem podmínkám a požadavkům.
Počet dosažených bodů:
100
10. Obec Studnice - Pořízení vyvážecího vleku
Pořízení lesní techniky - vyvážecí vlek pro práci v lese, pro zajištění hospodaření v obecních
lesích. Dojde k zajištění včasných a účinných zásahů v boji s kůrovcem. Odstranění polomů
a včasnému zajišťování povinných výchovných zásahů v porostu do 40 let věku.
Počet dosažených bodů:
75
11. Martin Ondráček - Nákup motorové a pásové pily.
Nákup pásové pily a jejího příslušenství, nákup motorové pily a nákup ochranných
prostředků.
Počet dosažených bodů:
60

Projekty podané do Fiche č. 15:
Minimální počet bodů na Fichi: 50
1. Obec Znětínek - Herní prvek pro děti v parčíku v obci Znětínek
Nákup herního prvku – jedno-věžové sestavy se skluzavkou a 2 houpačkami.
Počet dosažených bodů:
85
2. Obec Cikháj - Veřejné prostranství před OÚ
Zpevnění povrchů veřejného prostranství navazujících na budovu OÚ. Vybudování
okapových chodníků okolo budovy obecního úřadu a chodník před vchodem.
Počet dosažených bodů:
70
3. Obec Hodíškov - Vybavení kulturního domu Hodíškov
Nákup: 50 ks židlí, 10 ks stolů, 1 ks vozíku na stoly, 1 ks ozvučovací techniky sálu + držáky, 1ks
tiskárny, 1 ks televize, 2 ks lednic (1 ks velká lednice na potraviny, 1 ks malá lednice pod pult
na nápoje), 1 ks myčky vestavěné, 1 ks mikrovlnné trouby, 1 ks varné desky a trouby.
Počet dosažených bodů:
100
4. Obec Svratouch - Zastřešení části kulturního areálu Borovina
Zastřešení plochy areálu o výměře 70 m² montáží zakoupeného zařízení.
Počet dosažených bodů:
85
5. SE.S.TA z.s. - Chytrá ruka - živé řemeslo
Výsledkem projektu je nákup vybavení nutného na rozšíření spolkové činnosti, zvýšení
komfortu a bezpečnosti práce při akcích pro širokou veřejnost.
Pořizované vybavení – 30x dřevěná židle (kovová konstrukce), 4x kovový regál, 8x skládací
pracovní stůl 160 x 80cm, 2x odkládací stůl, 1x nástěnná lékárnička - DIN 13169, 1x
lékárnička (dřevovýroba, kovovýroba), 1x nerezový mycí stůl, 2 dřezy, 3x odkládací nerezový
pracovní stůl, 1x šatní skříň s 9 boxy (pro účastníky akcí), 1x šatní skříň se 3 boxy (pro
personál vedoucí jednotlivé akce), 4x odvlhčovač vzduchu, vč. ionizátoru, 2x konvektor, 6x
stolní LED lampa, 2x nůžkový skládací stan.
Počet dosažených bodů:
75
6. TATRAN Ždírec nad Doubravou, z.s. - Tatran Ždírec n. D. - vybavení pro kulturní
a spolkovou činnost
Zakoupení vybavení pro spolek TATRAN - 1 ks mobilní pódium 8 x 4 m včetně zastřešení
velkoprostorovým stanem (1 ks) a jevištním schodištěm (1 ks). Cílem je podpořit vhodné
podmínky pro spolkový život ve městě.
Počet dosažených bodů:
90
7. Obec Modlíkov - Výměna oken a nákup vybavení kulturního domu
Výměna 13 ks oken a 2 ks dveří, nákup 10 ks stolů, 1 ks projektoru, 1 ks počítače, 1 ks
zvukové aparatury a 1 ks party stanu.
Počet dosažených bodů:
100

8. Obec Sazomín - Veřejné prostranství v obci Sazomín
Nákup a instalace 1 ks vitríny (úřední desky), 3 ks stojanů na kola, 3 ks odpadkových košů,
3 ks betonových laviček k dětskému hřišti a k víceúčelovému hřišti.
Počet dosažených bodů:
70
9. Obec Vepřová - Rekonstrukce stavby občanské vybavenosti
Rekonstrukce stavby v kulturním areálu obce. V rámci projektu budou provedeny stavební
práce včetně obkladů, omítek a dlažby, sociální zařízení včetně nových rozvodů
elektroinstalace a vodovodního a kanalizačního potrubí. Budou pořízeny 4 ks pisoárů,
interiérové dveře 2 ks, elektrický bojler 1 ks, okna 3 ks, dveře venkovní 2 ks.
Počet dosažených bodů:
100
10. Obec Krucemburk - Modernizace kuchyně základní školy Krucemburk
Nákup nového konvektomatu pro školní kuchyni. Urychlení a usnadnění práce kuchařek.
Zdravější způsob úpravy jídla. Úspora energie a vody.
Počet dosažených bodů:
80
11. Město Ždírec nad Doubravou - Vybavení knihovny a zázemí ve Ždírci nad Doubravou
Pořízení 4 ks regálů, 7 ks dvouregálů, 3 stoly, 1 ks PC stolek, sezení a pult. Nově vybavený
prostor bude sloužit kulturním i společenským akcím komornějšího charakteru pro různé
věkové skupiny.
Počet dosažených bodů:
75
12. Základní školy Přibyslav - Pořízení vybavení do učebny ZŠ
Pořízení 50 jedno-lavic, 50 židlí, 4 skříně, 4 knihovny, 4 nástěnné panely, 2 stoly učitelské,
2 židle učitelské.
Počet dosažených bodů:
90
13. Myslivecký spolek Ždírec nad Doubravou - Rekonstrukce střešního pláště na budově
č. p. 5 ve Ždírci n. D.
Rekonstrukce střešního pláště na budově č. p. 5, která je celkově ve špatném technickém
stavu. V rámci projektu bude pořízena 1 ks lednice, 1 ks mikrovlnky, 1 ks průtokového
ohřívače vody, stolů - 10 ks a židlí - 30 ks. Vybavení bude sloužit členům mysliveckého
spolku, obyvatelům a veřejnosti při konání akcí.
Počet dosažených bodů:
90
14. Obec Studnice - Zatraktivnění kulturního zázemí obce Studnice
Částečná oprava budovy pro kulturní zázemí obce s možností dalšího provozu a rozšíření
kvality pro spolkový život. Přínosem realizace projektu bude zlepšení kulturního zázemí obce
Studnice.
Počet dosažených bodů:
70

15. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou - SDH Ždírec n. D. – podpora
kulturní a spolkové činnosti
Venkovní taneční parket a vybavení (nůžkové stany a pivní sety) budou sloužit všem
obyvatelům města Ždírec nad Doubravou. Cílem je podpořit spolkový život ve městě a tím
zajistit vyšší atraktivitu a kvalitu života.
Počet dosažených bodů:
90
16. Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace - Nákup vybavení - MŠ Žďár
nad Sázavou
Realizací projektu dojde k modernizaci školních kuchyní a výdejen MŠ Žďár nad Sázavou.
V rámci realizace projektu bude zakoupeno/zhotoveno: 1 ks indukční sporák (MŠ Okružní), 1
ks nerez stůl do přípravny masa (MŠ Brodská), 8 ks silikonových desek (MŠ Vančurova a MŠ
Veselská), 1 ks plošinový vozík - nerez (MŠ Haškova), 1 ks mrazák (MŠ Veselská) 1 ks
kuchyňská linka (MŠ Veselská - výdejna).
Počet dosažených bodů:
90
17. Obec Slavíkov - Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
Pořízení vybavení (4 ks nůžkové stany, 3 ks venkovní dřevěné sety, 130 ks stohovatelných
židlí) pro kulturní a spolkovou činnost. Vybavení bude sloužit všem obyvatelům obce Slavíkov
a široké veřejnosti.
Počet dosažených bodů:
85
Programový výbor provedl výběr projektů dle podmínek předem stanovených v 10. výzvě
z PRV a v dokumentu „Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS
Havlíčkův kraj, o.p.s. pro Programový rámec PRV“:
Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Byly vybrány
projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů je
limitován výší alokace na danou Fichi.
Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou
částku ze všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky a použít ji na podporu projektů ve
Fichích, kde byla alokace stanovená ve výzvě naopak nedostačující. V případě, že ve výzvě
bude pouze jedna Fiche s nedostačující alokací, bude celá zbytková částka přesunuta na
podporu projektů v této Fichi. Bude-li Fichí s nedostačující alokací více, bude se o podpoře
projektů rozhodovat dle níže uvedených podmínek vždy mezi prvními nevybranými projekty
z každé Fiche, dokud nebudou podpořeny všechny projekty, které lze z alokace stanovené ve
výzvě podpořit v plné výši. Podpořit lze pouze projekty, které splňují minimální stanovenou
výši bodů. Při přesunech alokace popsaných v tomto bodě nesmí dojít k překročení alokace
stanovené ve výzvě.
V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty, bude MAS postupovat dle
následujících podmínek:

a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, nebo
bude ještě zbývat alokace, pak
b) Bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto nerozhodne nebo
bude ještě zbývat alokace, pak
c) Bude podpořen projekt s nižší částkou celkově způsobilých výdajů projektu.
Alokace na Výzvu nebude z důvodu podpory hraničního projektu Fiche (tedy projektu, který
je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši
bodů) navyšována.
Vysvětlení způsobu převedení finančních prostředků:
Po podpoření projektů (s dostačující alokací na jednotlivé Fiche, která projekty uspokojila
v plné výši) byla sečtena zbývající alokace ze všech Fichí ve výši 1 918 769 Kč. Z této zbývající
částky mohou být podpořeny vždy první projekty ve Fichi, na které alokace nestačila. Jedná
se tedy v pořadí o desátý projekt z Fiche 11 (995 000 Kč). Zbývají alokace z celé výzvy je 923
769 Kč.
Tabulka č. 1 - Seznam vybraných žádostí k podpoře v 10. výzvě MAS Havlíčkův kraj:
Číslo
Fiche
2

Pořadí
v rámci
Fiche
1

Pořadové číslo projektu a název projektu

Místo realizace
projektu NUTS 5

Počet
bodů

2022 – 145 – 010 – 002 - 184

Krásněves

100

Světnov

100

Havlíčkova Borová
(Sobíňov)
Cikháj

100

Ždírec nad
Doubravou

100

Žižkovo Pole

90

Studnice

75

Znětínek

60

Ždírec nad
Doubravou, Horní
Studenec
Žďár nad Sázavou

60

Vepřová

60

Fryšava pod
Žákovou horou

60

Nákup secího stroje
2

2

2

3

2022 – 145 – 010 – 002 – 194

Modernizace zemědělského podniku 2022
2022 – 145 – 010 – 002 – 155

Investice do zemědělských podniků
4

1

11

1

2022 – 145 – 010 – 004 – 190

100

Rekonstrukce lesní cesty
2022 – 145 – 010 – 011 – 185

Pořízení traktoru pro lesní hospodářství - Ždírec
n. D
11

2

2022 – 145 – 010 – 011 – 142

Pořízení lesnické techniky
11

3

11

4

2022 – 145 – 010 – 011 – 187

Pořízení vyvážecího vleku
2022 – 145 – 010 – 011 – 145

Lesní technika LUNO2
11

5

2022 – 145 – 010 – 011 – 158

pořízení traktorového navijáku
11

6

2022 – 145 – 010 – 011 – 154

60

Vápenice – lesní školka
11

7

11

8

2022 – 145 – 010 – 011 – 193

Nákup motorové a pásové pily.
2022 – 145 – 010 – 011 – 169

Nákup techniky pro práci v lese

11

9

2022 – 145 – 010 – 011 – 164

Kněževes

60

Česká Bělá

60

Hodíškov

100

Modlíkov

100

Vepřová

100

Žďár nad Sázavou

90

Ždírec nad
Doubravou

90

Přibyslav

90

Ždírec nad
Doubravou

90

Ždírec nad
Doubravou

90

Znětínek

85

Svratouch

85

Slavíkov

85

Krucemburk

80

Žďár nad Sázavou

75

Ždírec nad
Doubravou

75

Sazomín

70

Cikháj

70

Pořízení nosiče kontejnerů s příslušenstvím
11

10

2022 – 145 – 010 – 015 – 182

Nákup lesnické techniky Bělá
15

1

2022 – 145 – 010 – 015 – 156

Vybavení kulturního domu Hodíškov
15

2

15

3

2022 – 145 – 010 – 015 – 175

Výměna oken a nákup vybavení kulturního domu
2022 – 145 – 010 – 015 – 178

Rekonstrukce stavby občanské vybavenosti
15

4

15

5

2022 – 145 – 010 – 015 – 192

Nákup vybavení - MŠ Žďár nad Sázavou
2022 – 145 – 010 – 015 – 191

SDH Ždírec n. D. – podpora kulturní a spolkové
činnosti
15

6

2022 – 145 – 010 – 015 – 183

Pořízení vybavení do učebny ZŠ
15

7

2022 – 145 – 010 – 015 – 171

Tatran Ždírec n. D. - vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost
15

8

2022 – 145 – 010 – 015 – 186

Rekonstrukce střešního pláště na budově č. p. 5
ve Ždírci n. D.
15

9

2022 – 145 – 010 – 015 – 151

Herní prvek pro děti v parčíku v obci Znětínek
15

10

2022 – 145 – 010 – 015 – 165

Zastřešení části kulturního areálu Borovina
15

11

2022 – 145 – 010 – 015 – 195

Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
15

12

2022 – 145 – 010 – 015 – 180

Modernizace kuchyně základní školy Krucemburk
15

13

2022 – 145 – 010 – 015 – 167

Chytrá ruka - živé řemeslo
15

14

2022 – 145 – 010 – 015 – 181

Vybavení knihovny a zázemí ve Ždírci nad
Doubravou
15

15

2022 – 145 – 010 – 015 – 176

Veřejné prostranství v obci Sazomín
15

16

2022 – 145 – 010 - 011 – 152

Veřejné prostranství před OÚ

Tabulka č. 2 – Seznam nevybraných žádostí k podpoře v 10. výzvě MAS Havlíčkův kraj:
Číslo
Fiche
2

Pořadí
v rámci
Fiche
4

2

5

Název projektu

2022 – 145 – 010 – 002 – 153

Místo realizace
projektu NUTS 5

Počet
bodů

Havlíčkova Borová

90

Ždírec nad

80

Investice do zemědělských podniků
2022 – 145 – 010 - 002 – 161

Pořízení technologie čerpání a míchání kejdy
2

6

2022 – 145 – 010 - 002 – 159

Pořízení stroje pro zpracování půdy, farma Ždírec
nad Doubravou
2

7

2022 – 145 – 010 - 002 – 148

Doubravou, Horní
Studenec
Ždírec nad
Doubravou

80

Sazomín

50

Fryšava pod
Žákovou horou
Znětínek

50

Slavětín

50

Sklené

50

Hamry

50

Sklené

50

Přibyslav, Dobrá

50

Přibyslav, Dolní
Jablonná

50

Přibyslav, Česká
Jablonná
Česká Bělá, Cibotín

50

Svratouch

50

Česká Bělá

50

Ždírec nad
Doubravou, Horní
Studenec
Hodíškov

40

Krucemburk

40

Lhotka

45

Studnice

70

Modernizace zemědělského podniku 2022
2

8

2

9 - 10

2022 – 145 – 010 - 002 – 168

Nákup zemědělského stroje
2022 – 145 – 010 - 002 – 144

50

Zemědělská technika LUNO1
2

9 - 10

2

11

2022 – 145 – 010 - 002 – 179

Nákup pícninářské techniky
2022 – 145 – 010 - 002 – 147

Čelní nakladač
2

12

2

13

2022 – 145 – 010 - 002 – 173

Nákup žací lišty
2022 – 145 – 010 - 002 – 146

Podlahová konstrukce
2

14

2022 – 145 – 010 - 002 – 196

Investice do zemědělských podniků - Sativa
Keřkov, a.
2

15

2022 – 145 – 010 - 002 – 197

Modernizace stroje a nákup záložního zdroje pro
rodinnou farmu
2

16

2

17

2022 – 145 – 010 - 002 – 160

Semínka - modernizace podniku
2022 – 145 – 010 - 002 – 143

50

Nákup diskového podmítače
2

18

2

19

2022 – 145 – 010 - 002 – 198

Modernizace zemědělského podniku 2022
2022 – 145 – 010 - 002 – 163

Nákup taženého diskového podmítače
2

20

2022 – 145 – 010 - 002 – 157

Pořízení navigace s autopilotem
2

21

2022 – 145 – 010 - 002 – 177

40

Pořízení strojového vybavení
2

22

2022 – 145 – 010 - 002 – 162

Pořízení zemědělské techniky - Lis s variabilní
komorou
11

11

2022 – 145 – 010 - 011 – 174

Štípací poloautomat
15

17

2022 – 145 – 010 - 011 – 188

Zatraktivnění kulturního zázemí obce Studnice

Usnesení 2/3/2022:
Programový výbor schvaluje projekty uvedené v tabulce č. 1 - Seznam vybraných žádostí
k podpoře v 10. výzvě MAS Havlíčkův kraj a doporučuje je ke spolufinancování ze strany
SZIF.
Programový výbor schvaluje projekty uvedené v tabulce č. 2 - Seznam nevybraných žádostí
k podpoře v 10. výzvě MAS Havlíčkův kraj a nedoporučuje je ke spolufinancování ze strany
SZIF.
Hlasování: 6 - 0 – 0
ad 4) Schválení vyhlášení Výzvy č. 11 MAS Havlíčkův kraj
Programový výbor MAS Havlíčkův kraj schvaluje vyhlášení Výzvy č. 11 z Programu rozvoje
venkova na Fiche č. 2 - Podpora rozvoje zemědělských podniků.
Hlasování: 6 - 0 – 0
Usnesení 3/3/2022: Programový výbor MAS Havlíčkův kraj schvaluje vyhlášení Výzvy č. 11
z Programu rozvoje venkova na Fiche 2 - Podpora rozvoje zemědělských podniků.
ad 5) Závěr
Předseda PV pan Mgr. Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Jednání Programového výboru bylo ukončeno v 16:30 hodin.
Zapsal: Kateřina Niklfeldová

Ověřil:
Mgr. Jan Marek v. r.
předseda Programového výboru

Pavel Ronovský v. r.
člen PV

Přílohy:
Prezenční listina z PV
Tabulka vybraných a nevybraných žádostí

Ing. Milan Klement v. r.
člen PV

