VÝSLEDNÁ ZPRÁVA MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
o průběhu 1. Výzvy roku 2011

MAS SpRP vyhlásila 1. výzvu r. 2011 dne 11.7.2011 ve Fichích č. 1,3,4,5,6. Celková alokace na všechny
Fiche uvedená ve Výzvě činila 7 800 000 Kč.
Alokace do jednotlivých Fichí byly rozděleny následovně:
č. Fiche
Fiche 1
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6

Název Fiche
Zemědělství současnosti a budoucnosti
Venkov podle našich představ
Technické zázemí venkova
Navštěvujte náš region
Podpora malého podnikání na venkově

Alokace 2011
500 000,-Kč
2 800 000,- Kč
1 700 000,- Kč
2 500 000,-Kč
300 000,- Kč

Od 25.7. 2011 do 15.8.2011 probíhal příjem žádostí. Podrobné informace o výzvě a podmínky příjmu
žádostí o dotace byly zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách MAS, v místních a
regionálních novinách. V kanceláři MAS mohl každý zájemce konzultovat své projekty.
18.7. 2011 se uskutečnil seminář pro zájemce, kteří chtěli podat žádost o dotaci v rámci PRV osa IV.
Leader, kde mohli všichni přítomní získat podrobné informace o výzvě, způsobu vyplňování ŽoD a
způsobu hodnocení a výběru projektů, plnění preferenčních kritérií.
V rámci všech Fichí mohli podávat ŽoD zemědělci, obce, neziskové organizace, podnikatelé v cestovním
ruchu a drobní podnikatelé.

Školení žadatelů 18.7.2011

MAS přijala celkem 18 žádostí o dotaci. Žadatelé žádali o celkovou částku dotace 11,1 mil. Kč
v následující rozdělení
č. Fiche
Fiche 1
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
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Název Fiche
Zemědělství současnosti a budoucnosti
Venkov podle našich představ
Technické zázemí venkova
Navštěvujte náš region
Podpora malého podnikání na venkově

Požadovaná dotace
1 844 207,-Kč
5 574 326,-Kč
2 299 050,-Kč
1 200 000,-Kč
184 620,-Kč
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Všechny podané projekty prošly při odevzdávání kontrolou úplnosti. Poté následovaly kontroly
správnosti a administrativní kontroly a žádosti o doplnění některých nejasných informací v projektech
jednotlivých žadatelů. Jednotliví žadatelé tak byli samostatně vyzváni k doplnění nebo upřesnění svých
projektů. Doplnění v termínu doložili všichni žadatelé, kteří byli vyzváni. Všem žadatelům byl předán
protokol o doplnění v rámci administrativní kontroly.
Ve Fichi č. 3 byl ukončen jeden projekt v rámci kontroly přijatelnosti, protože nesplňoval cíle a kritéria
přijatelnosti Fiche č. 3. Žadatel byl písemně informován o zamítnutí projektu v rámci administrativní
kontroly a nepodal odvolání vůči postupu MAS.
Podklady pro hodnocení projektů, tj. kopie Žádosti o dotaci a Tabulku pro popis preferenčních kritérií
každého projektu obdrželi všichni členové VK dne 2.9.2011,tj. 5 kalendářních dní před zasedáním
komise a hodnocením projektů.
První jednání VK se uskutečnilo 7.9.2011. Předseda VK zopakoval členům znění Pravidel pro hodnocení,
které následně každý z členů VK podepsal. Členové komise schválili postup při hodnocení projektů prezentace projektů, poté samotné hodnocení projektů, vyhodnocení pořadí projektů a eventuelní
přesuny finančních prostředků mezi Fichemi budou předmětem druhého dne zasedání VK.
Následovaly prezentace projektů na místě realizace projektu, které představili zástupci jednotlivých
žadatelů. Každý z žadatelů dostal 10 minut na prezentaci projektu a zbývajících 10 minut bylo
vyhrazeno na zodpovězení případných dotazů VK.

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.

Ing. Oldřich Holcman
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Město Bystré

Obec Borová
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ELEKTRO ŠUDOMA s.r.o.

Hana Kahwaji

Obec Korouhev

Obec Květná

Město Polička
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Obec Pomezí
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Obec Sádek

Obec Stašov

Obec Široký Důl

Technické služby města Bystré s.r.o.

TJ Sokol Korouhev

Městys Svojanov

V 16 hodin byly ukončeny objížďky a VK zasedla k hodnocení projektů. Předseda VK stručně shrnul
průběh prezentací projektů a vyzval VK k objektivnímu a nestrannému hodnocení. Navrhl způsob
hodnocení.
Projektový manažer Ing. Pruška, který byl účasten prezentacím projektů na místě, byl vyzván předsedou
VK, aby posoudil náročnost realizace projektů úměrně k nastaveným rozpočtům těchto projektů.
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Před samotným hodnocením každého jednotlivého projektu připomněla manažerka MAS Jiřina
Leinweberová jeho obsah i finanční požadavek. Uvedla a předložila k nahlédnutí veškeré nepovinné
přílohy předložené žadatelem na podporu projektu.
Následně proběhlo bodování projektů v rámci jednotlivých Fichí, začínalo se Fichí č.1. Před obodováním
každého kritéria citovala manažerka popis plnění jednotlivých preferenčních kritérií samotnými
žadateli, které uvedli v pov. příloze stanovené MAS tzv. Tabulce preferenčních kritérií. Hodnotitelé měli
následně možnost zvážit, zda realizací projektu skutečně dojde k naplnění preferenčního kritéria
v takovém rozsahu, který byl žadatelem v této příloze popsán.
Každý hodnotitel po řádném seznámení s obsahem preferenčního kritéria a mírou jeho plnění nahlásil
manažerce počet bodů, kterým kritérium hodnotil, tuto hodnotu zapsal do svého Listu hodnocení
projektu, který na konci hodnocení každého projektu osobně podepsal. Nahlášené bodové hodnoty
zapsala administrátorka MAS do tabulky Výsledného hodnocení projektu, která je součástí povinné
dokumentace při registraci projektu na RO SZIF.
Ve 22 hodin byl první den zasedání VK ukončen, všechny projekty byly ohodnoceny. VK pověřila
pracovnici sekretariátu a manažerku kontrolou hodnotících listů, kontrolou rozdílů mezi jednotlivými
hodnotiteli – více než 20% rozdíly hodnotitelé obhajovali druhý den zasedání VK.
Na druhém zasedání VK, které se konalo 8.9. 2011 byli všichni členové informování o výsledném
hodnocení projektů a vyzváni, aby doplnili některé drobné nedostatky v hodnotících listech, které byly
zjištěny při kontrole ( podpisy a data u změn nebo oprav). Manažerka konstatovala, že nedošlo k 20%
rozdílů bodů mezi jednotl. hodnotiteli.
Členové VK byli také informováni manažerkou MAS, že po zjištění aktuální částky možného závazkování
MAS v opatření IV. 1.2. na portálu Farmáře je možné navýšit původní částku alokace 7.800 000Kč o
67 295Kč.
Členové VK po diskusi dospěli k závěru, že doporučeny k financování budou následující projekty:

SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ VÝZVY 1/2011
MAS SpRP o.s.
žadatel

název projektu

místo realizace

doporučená výše
dotace

počet dosažených
bodů

FICHE 1
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ
akciová společnost

Stavební úpravy zpevněné plochy pro
skladování balených konzervovaných
krmiv nad 32% sušiny

Bystré

500 000,00 Kč

31,00

Milan Michl

Pořízení mobilní zemědělské techniky - lis
na kulaté balíky

Korouhev

425 000,00 Kč

22,57

FICHE 3
Obec Sádek

Vestavba víceúčelového sportovně
společenského centra Sádek č.p.150

Sádek

569 700,00 Kč

41,43

Město Bystré

Výletiště za hasičskou zbrojnicí

Bystré

1 797 777,00 Kč

37,13

Obec Pomezí

OBNOVA OKEN ZŠ DOLNÍ

Pomezí

553 500,00 Kč

37,13

TJ Sokol Korouhev

Technikou pomozme zdraví

Korouhev

58 500,00 Kč

36,13

Obec Široký Důl
Obec Květná

Obnova hřiště Široký Důl

Široký Důl

568 800,00 Kč

31,38

Sport na vsi stmeluje

Květná

112 500,00 Kč

28,25
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FICHE 4
Obec Korouhev

Revitalizace prostranství v centru obce
Korouhev

Korouhev

1 012 043,00 Kč

41,13

Městys Svojanov

Rekultivace bývalého areálu Sokolů

Svojanov

288 450,00 Kč

38,00

Město Polička

Obnova části chodníků na ul. Nádražní v
Poličce

Polička

583 051,00 Kč

28,75

1 200 000,00 Kč

39,00

142 620,00 Kč

19,88

42 000,00 Kč

11,38

FICHE 5
Hana Kahwajiová

Penzion Korouhev - agroturistika

Korouhev

FICHE 6
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

Technické vybavení elektromontážní firmy Bystré

Technické služby města
Bystré s.r.o.

Nákup strojního vybavení Technických
služeb Města Bystré s.r.o.

Bystré

SEZNAM NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ

FICHE 1
Ing. Oldřich Holcman

PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO ZÁZEMÍ
PRO EKOLOGICKOU FARMU " U VODNÍKA
" , JEDLOVÁ 98, JEDLOVÁ U POLIČKY

Jedlová

17,63

28,88

FICHE 3
Obec Stašov

Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu

Stašov

Rybářské sdružení
Vysočina se sídlem v
poličce

Rybářské vybavení a zařízení určené pro
potřeby sportovně rekreačního rybaření

Polička

vyřazeno při AK

FICHE 4
Obec Borová

Výstavba autobusových zastávek Borová,
st.p.č. 515,516,519

Borová

26,5

Konzultace s CP SZIF o postupu hodnocení a výběru projektů byly provedeny a postup VK MAS schválen.
Do termínu posledního jednání VK, společného jednání VK a programového výboru a následně valné
hromady (15.9.2011) byly kanceláří MAS zpracovány zápisy z hodnocení celé 1. výzvy roku 2011,
projekty byly znovu zkontrolovány, bodová hodnocení byla znovu přepočítána a požadované dotace
opětovně sečteny. V průběhu kontroly nebyly shledány žádné další nedostatky, které by mohly nějak
změnit či ovlivnit pořadí či oprávněnost jednotlivých žadatelů.
Dne 15.9.2011 se sešla na své poslední schůzi VK, výsledkem jejího jednání bylo doplnění zápisu z
hodnocení a jeho následné odsouhlasení. Ve stejný den byly výsledky výzvy představeny
programovému výboru, který se sešel společně s výběrovou komisí, a následně zástupcům valné
hromady.
Po odsouhlasení postupu a seznamu doporučených projektů valnou hromadou byly připraveny a
následně zaslány všem žadatelům písemná vyrozumění o výsledku hodnocení. Termín zveřejnění
výsledků určuje SPL , tj. do 5pracovních dní od schválení hodnocení valnou hromadou. Výsledky jsou
zveřejněny na webových stránkách MAS.
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Dne 26.9. 2011 obdržela MAS písemnou žádost o přezkoumání bodového hodnocení jednoho
z nevybraných žadatelů. Manažerka MAS svolala na 29.9. 2011 jednání za účasti předsedy MAS Ing.
Luňáčka, předsedy VK MAS p. Tocháčka, manažerky MAS a dvou zástupců žadatele. Ze zápisu z jednání
vyplývá, že žadateli bylo objasněno bodové hodnocení, se kterým ale nesouhlasí a požádal o
přezkoumání hodnocení monitorovacím a programovým výborem. 3.10. 2011 se sešli členové obou
výborů současně a vydali jednoznačné stanovisko MAS, ve kterém uvádí, že nemají námitek proti
bodovému hodnocení výběrové komise ani proti postupu výběru projektů a tím potvrzují výběr
projektů schválených k financování na valné hromadě dne 15.9.2011. Toto stanovisko bylo žadateli
písemně zasláno.
Projekty byly zaregistrovány na RO SZIF v Hradci Králové dne 4.11.2011. Po registraci bude probíhat
administrativní kontrola projektů ze strany RO SZIF a žadatelé budou vyzváni k případnému doplnění a
opravám v jednotl. projektech. Po této kontrole budou projekty doporučeny k financování z PRV.
Reálný termín podpisů jednotlivých dohod o udělení dotace s úspěšnými žadateli a také započetí
realizace projektů je odhadován na měsíc březen 2011.
Po ukončení výzvy by při zapojení dotace ve výši 7.867.295,-- Kč mohly být realizovány v regionu
projekty ve výši 12.872.382,-- Kč.

Ing. Jiří Luňáček
Předseda MAS SpRP o.s.

Zpracovala: Jiřina Leinweberová, manažerka MAS SpRP o.s.

V Bystrém 10.10. 2011
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