
 
 

 

 

Zápis  
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj 

Projekty z 5. 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/V005 
Datum konání:     6. 8. 2019 
Místo konání:    kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
Přítomen: Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Dagmar Pálková - Tělocvičná 
jednota Sokol Ostrov nad Oslavou, Jan Moravec - SDH Krucemburk, Jiří Kunc - Jiří Kunc, 
Sklené (OSVČ), Jiří Tlustoš - AGROSKAL s.r.o. Křižánky, František Mládek - Město Svratka, Ing. 
Milan Klement – Obec Pohled. 
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
 
Omluven: Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová společnost Krucemburk, a.s. - střet zájmů, 
Ing. Martin Mrkos, ACCA – Město Žďár nad Sázavou 
 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová 
 
Program:  
 
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 5 z Programu rozvoje venkova (Etický kodex, jednací 

    řád, pravomoci, odpovědnost) 

3. Schválení projektů z Výzvy č. 5 z PRV k financování  

4. Projekt spolupráce – cisterciácká klášterní krajina    

5. Různé  
6. Závěr 
 
ad 1) Přivítání účastníků a zahájení jednání 
Předseda PV pan Mgr. Jan Marek přivítal přítomné a v 13:00 hodin zahájil jednání.  
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jitka Škaredová. 
Bylo konstatováno, že zasedání PV bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 7 členů, přičemž 
veřejný sektor, ani žádná jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích 
práv.  
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Marek a Jiří Kunc  
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE 
 



 
 

 

ad 2) Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 5 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 5. 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 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.  
 
Při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti byl vyřazen 1 projekt podaný do Fiche 7 : 
 
Poř. číslo projektu Místo realizace 

projektu NUTS 5 
Název projektu Počet bodů 

2019-145-005-007-058 Křižánky Rozšíření nabídky turistické 
ubytovny v obci Křižánky 

Projekt 
nehodnocen/VYŘAZEN 

 
Do 5. výzvy MAS z PRV byly podány projekty do následujících Fichí: 
Fiche 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků - bylo hodnoceno 10 žádostí; Fiche č. 7 – 
Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky – 2 projekty; Fiche č. 10 - Podpora 
společenských funkcí lesa – 1 projekt 
 
Projekty z Fiche 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků nárokují na čerpání rozpočtu 
MAS celkem 2.256.850,- Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 2 bylo v 5. výzvě alokováno 
1.384.432,- Kč.  
 
Projekty z Fiche 7 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky nárokují na čerpání 
rozpočtu MAS celkem 242.350,- Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 7 bylo v 5. výzvě 
alokováno 1.036.658,- Kč.  
 
Projekt z Fiche 10 – Podpora společenských funkcí lesa nárokuje na čerpání rozpočtu MAS 
celkem 80.580,-  Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 10 bylo v 5. výzvě alokováno 
2.740.000,- Kč. 
  
ad 3) Schválení projektů z Výzvy č. 5 z PRV k financování  

Programový výbor provedl výběr projektů dle podmínek předem stanovených v 5. výzvě 
z PRV a v dokumentu „Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS 
Havlíčkův kraj, o.p.s. pro Programový rámec PRV“: 

-  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.    

- Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou 
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených 
projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.  

- V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt s nižší výší způsobilých 
výdajů. 

Tabulka č. 1 - Seznam vybraných žádostí k podpoře v 5. výzvě MAS Havlíčkův kraj: 
 
Číslo 
Fiche 

Poř. číslo projektu Místo realizace 
projektu NUTS 5 

Název projektu Počet 
bodů 

2 2019-145-005-002-051 Vojnův Městec Nákup zemědělské techniky 80 

2 2019-145-005-002-056 Fryšava pod 
Žákovou horou 

Pořízení diskové sekačky 60 

2 2019-145-005-002-050 Přibyslav – Česká 
Jablonná 

Technická modernizace podniku 60 

2 2019-145-005-002-047 Ždírec nad 
Doubravou – Horní 
Studenec 

Nákup neseného tříradličného 
obracecího pluhu 

50 

2 2019-145-005-002-048 Ždírec nad 
Doubravou – Horní 
Studenec 

Pořízení vykusovače siláže 50 

2 2019-145-005-002-049 Ždírec nad 
Doubravou – Horní 
Studenec 

Pořízení čelní žací lišty 50 

7 2019-145-005-007-052 Krucemburk Dodávkové vozidlo pro dílnu 50 

7 2019-145-005-007-055 Sněžné – Sněžné na 

Moravě 

Pořízení klimatizace do provozovny 45 

10 2019-145-005-010-057 Jitkov Zastavení na naučné stezce 
k Jitkovské jedli 

60 

 
 
Tabulka č. 2 – Seznam nevybraných žádostí k podpoře ve 5. výzvě MAS Havlíčkův kraj: 
 
Číslo 
Fiche 

Poř. číslo projektu Místo realizace 
projektu NUTS 5 

Název projektu Počet 
bodů 

2 2019-145-005-002-046 Bohdalov - 
Chroustov 

Nákup podmítače 50 

2 2019-145-005-002-054 Podmoklany - 
Hudeč 

Nákup traktorového plošinového 
přívěsu 

50 

2 2019-145-005-002-045 Česká Bělá Nákup návěsu 50 

2 2019-145-005-002-053 Havlíčkova Borová Nákup lisu 50 



 
 

 

 
Usnesení ze zasedání Programového výboru: 
Programový výbor schvaluje projekty uvedené v tabulce č. 1 - Seznam vybraných žádostí 
k podpoře v 5. 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 5. výzvě MAS Havlíčkův kraj a nedoporučuje je ke spolufinancování ze strany 
SZIF.  
Hlasování: 7 – 0 - 0 
 
ad 4) Projekt spolupráce – „Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující Evropu“ 
V návaznosti na mezinárodní projekt spolupráce s Bamberkem se 4 MAS z ČR dohodly, že 

podají do Operace 19. 3.1 projekt národní spolupráce „Cisterscapes - cisterciácké krajiny 

spojující Evropu“. Jedná se o MAS Světovina (klášter Plasy), MAS Rozkvět (klášter Vyšší Brod), 

MAS Buchlov (klášter Velehrad) a MAS Havlíčkův kraj (klášter Žďár nad Sázavou). Cílem 

projektu je vytvoření kooperačních sítí mezi účastníky a prokázání mimořádného významu 

společného evropského kulturního dědictví reprezentovaného kulturními klášterními 

krajinami, které byly ovlivněny působením řádu cisterciáků, pro evropské dějiny. S tím je 

spojeno udržitelné evropské propojení klášterních oblastí a vytváření a posilování povědomí 

o společné evropské identitě charakteru krajiny a podoby naší rodné země i strukturální 

rozvoj a turistické zhodnocení tohoto dědictví. Výsledkem projektu tak budou mj. 

doporučení pro činnost na nadnárodní úrovni, aby bylo možné propojit, zachovat a rozšířit 

kulturní klášterní krajinu přes hranice. 

Usnesení: PV schvaluje podání Žádosti o dotaci na projekt spolupráce „Cisterscapes - 

cisterciácké krajiny spojující Evropu“ do Operace 19. 3.1. 

Hlasování: 7 – 0 - 0 
  
Jednání Programového výboru bylo ukončeno v 15:00 hodin.   
Zapsal: Jitka Škaredová 
 
 
Ověřil: 
 
 
 
 
Mgr. Jan Marek        Jiří Kunc 
Předseda PV         Člen PV 


