
 
 

 

Zápis 
z jednání Výběrové komise MAS Havlíčkův kraj 

Hodnocení žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

11. výzvy PRV MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
 
Datum konání:   26. července 2022 
Místo konání:    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, Mgr. Martina Schutová, Jiří Socha 
Nepřítomni: 0 
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 11. výzvy z PRV (Etický kodex, 
pravomoci, odpovědnost a postup hodnocení) 

3. Hodnocení projektů z Výzvy č. 11 z PRV dle předem stanovených kritérií  
4. Dotazy, diskuze a závěr 
 
ad 1) Jednání výběrové komise začalo ve 13 hodin. Paní Martina Brychtová přivítala všechny 
přítomné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: paní Martina Schutová a paní Jana Laštovičková 
Grygarová a zapisovatelka zápisu: Kateřina Niklfeldová 
 
ad 2) Identifikace výzvy MAS z PRV: 15/000/00000/563/000145/V011 
Hodnocení projektů podaných do 11. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 
Paní předsedkyně Výběrové komise Martina Brychtová konstatovala, že jednání bylo řádně 
svoláno. Podle prezenční listiny je přítomno 7 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 jedné hodnocené Fiche – 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) Hodnocení projektů z Výzvy č. 11 z PRV dle předem stanovených kritérií 
Do 11. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. bylo přijato 9 Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci do 11. výzvy byl 
ukončen 12. července 2022 ve 24 hodin. 
Do Fiche č. 2 - Podpora rozvoje zemědělských podniků bylo podáno 9 žádostí o dotaci. 
 
Seznam přijatých projektů:  
 

Fiche č. 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků 

2022-145-011-002-201 Havlíčkova Borová Investice do zemědělských podniků 2 

2022-145-011-002-202 Ždírec nad 
Doubravou, Horní 
Studenec 

Investice do kejdové technologie 2 

2022-145-011-002-203 Podmoklany Nákup techniky do zemědělského 
podniku 

2 

2022-145-011-002-204 Přibyslav, Keřkov Investice do zemědělských podniků 2 

2022-145-011-002-205 Nové Veselí Veselé borůvky – ochranné sítě 2 

2022-145-011-002-206 Fryšava pod 
Žákovou horou 

Nákup zemědělského stroje 2 

2022-145-011-002-207 Havlíčkova Borová Nákup rozdružovače balíků 2 

2022-145-011-002-208 Sazomín Modernizace zemědělského podniku 
2022 

2 

2022-145-011-002-209 Přibyslav, Dolní 
Jablonná 

Nákup záložního zdroje a pluhu pro 
rodinnou farmu 

2 

 
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 č. 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků 
 
Pro Fichi 2 je minimální počet bodů: 40 
 

2022-145-011-002-201 Havlíčkova Borová Investice do zemědělských podniků 

 
Výsledky projektu: 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. 
 
Celkové náklady:  2.286.900,- Kč 
Požadovaná dotace:  1.134.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2022-145-011-002-202 Horní Studenec, 
Ždírec nad 
Doubravou 

Investice do kejdové technologie 

 
Výsledky projektu: Realizací projektu dojde k výměně kejdového čerpadla umístěného                       
v přečerpávací jímce a přidání malého míchadla, kvůli snažšímu 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. 
 
Celkové náklady:  968.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  480.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 80 
 

2022-145-011-002-203 Podmoklany Nákup techniky do zemědělského podniku 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je pořízení nové zemědělské techniky                            
- teleskopického manipulátoru, čímž se dosáhne větší efektivnosti výroby. Zlepší se také 
pracovní podmínky zaměstnanců a dojde k úsporám nákladů. 
 
Celkové náklady:  2.904.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  1.200.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 70 
 

2022-145-011-002-204 Přibyslav, Keřkov Investice do zemědělských podniků 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je nákup plecích bran a lučního smyku. Realizací 
projektu dojde ke snížení negativních dopadů pěstování obilnin na životní prostředí, 
snížením využívaného množství přípravků na ochranu rostlin. Zároveň dojde k snížení 
opotřebení sklízecích strojů. 
 
Celkové náklady:  544.500,- Kč 
Požadovaná dotace:  270.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 



 
 

 

 

2022-145-011-002-205 Nové Veselí Veselé borůvky – ochranné sítě 

 
Výsledky projektu: Výsledkem bude nákup ochranných sítí na pozemek určený pro pěstování 
borůvek.  
 
Celkové náklady:  416.052,- Kč 
Požadovaná dotace:  128.700,- Kč 
Počet dosažených bodů: 40 
 

2022-145-011-002-206 Fryšava pod 
Žákovou horou 

Nákup zemědělského stroje 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude doplnění strojového parku o nový mulčovač. 
Hlavním přínosem bude zvýšení efektivity práce, její snazší organizace, všechny činnosti 
budou vykonávány včas s nižšími časovými prodlevami. Realizace projektu je vyhodnocena                 
s pozitivním aspektem efektivnosti. 
 
Celkové náklady:  242.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  120.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
 

2022-145-011-002-207 Havlíčkova Borová  Nákup rozdružovače balíků 

 
Výsledky projektu: Nákup 1 ks rozdružovače balíků. Hlavním přínosem projektu je odstranění 
ruční práce. Celkovou realizací projektu se žadatel stane konkurenceschopnějším, sníží se 
náklady provozu a dojde k úspoře času při podestýlání chovaných zvířat.   
 
Celkové náklady:  652.190,- Kč 
Požadovaná dotace:  323.400,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
 

2022-145-011-002-208 Sazomín Modernizace zemědělského podniku 2022 

 
Výsledky projektu: Pořízení mulčovače. Usnadnění práce a zvýšení její efektivity při sklizni 
brambor. Využívání přírodního hnojiva. 
 
Celkové náklady:  145.200,- Kč 
Požadovaná dotace:  72.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
 

2022-145-011-002-209 Přibyslav, Dolní 
Jablonná 

Nákup záložního zdroje a pluhu pro rodinnou 
farmu 



 
 

 

 
Výsledky projektu: 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. 
 
Celkové náklady:  598.950,- Kč 
Požadovaná dotace:  297.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
 
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. U projektů, 
které získaly stejný počet bodů, se pořadí stanovilo podle podmínek stanovených ve Výzvě   
č. 11. 
 
Na základě hodnocení seřadila Výběrová komise MAS projekty od nejlépe hodnoceného po 
nejhůře hodnoceného, viz Tabulka: 
 

Pořadí žádostí v rámci 11. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.  
v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Název projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Dotace 
v Kč 

2 1 204 – Investice do zemědělských 
podniků  

Přibyslav, Keřkov 90 270.000 

2 2 201 - Investice do zemědělských 
podniků 

Havlíčkova Borová 90 1.134.000 

2 3 202 - Investice do kejdové 
technologie 

Ždírec nad 
Doubravou, Horní 
Studenec 

80 480.000 

2 4 203 – Nákup techniky do 
zemědělského podniku 

Podmoklany 70 1.200.000 

2 5 208 – Modernizace zemědělského 
podniku 2022 
 

Sazomín 50 72.000 

2 6 206 – Nákup zemědělského stroje Fryšava pod 
Žákovou horou 

50 120.000 

2 7 209 – Nákup záložního zdroje a pluhu 
pro rodinnou farmu 

Přibyslav, Dolní 
Jablonná 

50 297.000 

2 8 207 - Nákup rozdružovače balíků Havlíčkova Borová 50 323.400 

2 9 205 – Veselé borůvky – ochranné sítě Nové Veselí 40 128.700 

 



 
 

 

Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s výší přidělených bodů u projektů a pořadím 
projektů, jak je uvedeno v tabulce výše.  
 
Členové Výběrové komise se shodli, že Programovému výboru doporučí následující 
projekty ke spolufinancování ze strany SZIF: 
  
ve Fichi 2 – projekty č. 204, 201, 202  
 
 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0    
 
 
Usnesení bylo přijato.   
 
 
ad 4) Diskuze a závěr 
Členové Výběrové komise k jednotlivým bodům diskutovali v průběhu jednání, tudíž další 
dotazy a žádné diskuzní příspěvky nebyly. 
 
Jednání Výběrové komise bylo ukončeno v 14:30 hodin.   
 
 
Zapsal: Kateřina Niklfeldová 
 
 
Předsedkyně Výběrové komise:  
 
 
 
 
Mgr. Martina Brychtová v. r. 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
Mgr. Martina Schutová v. r.     Jana Laštovičková Grygarová v. r. 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 


