Zápis
z jednání Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj
Nové hodnocení/přebodování projektu z 10. výzvy
Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Datum konání:
Místo konání:

15. září 2022
Havlíčkova Borová, kancelář MAS Havlíčkův kraj

Přítomní hodnotitelé (členové Výběrové komise): Mgr. Martina Brychtová (předsedkyně
Výběrové komise), Jan Král, Jana Laštovičková Grygarová, Miloslav Černý, Ing. Kateřina
Navrátilová
Nepřítomni: Mgr. Martina Schutová, Jiří Socha
Přítomní hodnotitelé zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina.
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Kateřina Niklfeldová
Program:
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 10. výzvy z PRV (Etický kodex,
pravomoci, odpovědnost a postup hodnocení)
3. Nové hodnocení projektů z Výzvy č. 10 z PRV dle předem stanovených kritérií:
22/010/19210/563/145/000623 – Jan Šmíd – přebodování projektu/ Fiche 11
4. Dotazy, diskuze a závěr
ad 1) Jednání výběrové komise začalo ve 13 hodin. Paní Martina Brychtová přivítala všechny
přítomné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: pan Miloslav Černý a paní Jana Laštovičková
Grygarová a zapisovatelka zápisu: Kateřina Niklfeldová
ad 2) Identifikace výzvy MAS z PRV: 15/000/00000/563/000145/V010
Hodnocení projektů podaných do 10. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova
Paní předsedkyně Výběrové komise Martina Brychtová konstatovala, že jednání bylo řádně
svoláno. Podle prezenční listiny je přítomno 5 členů VK, tudíž Výběrová komise je
usnášeníschopná. Paní předsedkyně seznámila přítomné se všemi dokumenty, které souvisí
s hodnocením - 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 čtyř 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 13:30 hodin zahájila předsedkyně hodnocení a výběr projektů.
ad 3) Nové hodnocení/přebodování projektu podaného do 10. výzvy MAS z Programu
rozvoje venkova
Žádost RO SZIF o doplnění dokumentů k výzvě - Na základě kontrolního zjištění před
doporučením/schválením žádosti na CP bylo zjištěno chybné bodové ohodnocení žádosti
JAN ŠMÍD 22/010/19210/563/145/000623 – bodování projektu/ Fiche 11 – Investice do

lesnických technologií a techniky.
Žadatel uvedl do Žádosti o dotaci datum vzniku oboru činnosti Zpracování dřeva, výroba
dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, tedy 29. 3. 2021; do Žádosti měl
žadatel uvést datum zapsání do Registru ekonomických subjektů (rok 2011).
Členové Výběrové komise provedli přebodování projektu a přidělili projektu body, které
z hodnotících listů zadá pracovník MAS také do dané Žádosti o dotaci – strana E2
– Preferenční kritéria přidělená MAS.
Preferenční kritérium č. 3: Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice
v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.
Žadatel byl zapsán do Živnostenského rejstříku 20. 10. 2011, tudíž nelze přidělit body za vznik
nového pracovního místa. Podle přílohy 14 Pravidel pro operaci 19.2.1 - Za nově vzniklé
pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO - živnostníka, jestliže v Registru
ekonomických subjektů je datum vzniku uvedeno datum menší než 24 měsíců od data
podání Žádosti o dotaci na MAS.
Za preferenční kritérium č. 3 přidělila VK žadateli 0 bodů

Pořadové číslo projektu Místo realizace
před registrací
projektu (NUTS 5)
2022-145-010-011-142 Žižkovo Pole

Název projektu
Pořízení lesnické techniky

Výsledky projektu: Doplnění strojového parku o nový štípač s pilovou lištou. Hlavním
přínosem bude zvýšení efektivity práce a komfortnější práce pro obsluhu.
Celkové náklady:
Požadovaná dotace:
Počet dosažených bodů:

883.300,- Kč
250.000,- Kč
60

Po přebodování projektu dosáhl projekt 60 bodů, minimální hranice počtu bodů je 40. Do
Fiche č. 11 bylo podáno jedenáct žádostí, tudíž se pořadí projektů ve Fichi č. 11 mění
následovně, viz tabulka: níže. Přestože žadatel dosáhl 60 bodů je zařazen do vybraných
projektů k podpoře.

Na základě bodového hodnocení seřadila Výběrová komise MAS projekty od nejlépe
hodnoceného po nejhůře hodnoceného, viz Tabulka:
Pořadí žádostí v rámci 10. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Číslo Pořadí Název projektu
Místo realizace
Počet
Fiche v rámci
projektu (NUTS 5)
bodů
Fiche
11
1
185 - Pořízení traktoru pro lesní
Ždírec nad
100
hospodářství - Ždírec n. D
Doubravou
11
2
187 - Pořízení vyvážecího vleku
Studnice
75
11
3
145 - Lesní technika LUNO2
Znětínek
60
11
4
158 - pořízení traktorového navijáku
Ždírec nad
60
Doubravou, Horní
Studenec
11
5
154 - Vápenice – lesní školka
Žďár nad Sázavou
60
11
6
193 - Nákup motorové a pásové pily.
Vepřová
60
11

7

169 - Nákup techniky pro práci v lese

11
11

8
9

142 - Pořízení lesnické techniky
164 - Pořízení nosiče kontejnerů
s příslušenstvím
182 - Nákup lesnické techniky Bělá
174 - Štípací poloautomat
4.000.050,- Kč

11
10
11
11
Alokace na
Fichi ve výzvě

Dotace
v Kč
1.000.000
496.963
75.000
90.000

143.584
195.500

Fryšava pod
Žákovou horou
Žižkovo Pole
Kněževes

60

249.500

60
60

250.000
514.250

Česká Bělá
Lhotka
Celkem
požadováno

60
995.000
45
250.000
4.259.797,- Kč

V průběhu hodnocení nenastala žádná komplikace, či nesoulad mezi hodnotiteli u jednotlivých projektů, hodnotitelé se společně shodli na přidělených bodech.
Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanovila pořadí projektů.
Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s výší přidělených bodů u projektu reg. číslo
22/010/19210/563/145/000623, žadatel Jan Šmíd, název projektu Pořízení lesnické techniky,
podaného do Fiche č. 11, jak je uvedeno v tabulce výše.
Členové Výběrové komise se shodli, že Programovému výboru doporučí výše uvedené
projekty ke spolufinancování ze strany SZIF.

Hlasování:

pro: 5

Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

ad 4)
Závěr Jednání Výběrové komise bylo ukončeno ve 14:00 hodin.

Zapsal: Kateřina Niklfeldová

Předsedkyně Výběrové komise:
Mgr. Martina Brychtová v. r.

Ověřili:

Miloslav Černý v. r.

Přílohy:
Prezenční listina

Jana Laštovičková Grygarová v. r.

