ZPRÁVA MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
o průběhu 1. Výzvy roku 2012

MAS SpRP vyhlásila 1. výzvu r. 2012 dne 16.4.2012 ve Fichích č. 1,2,3,4,5,6. Celková alokace na všechny
Fiche uvedená ve Výzvě činila 7.538.000 Kč.
Alokace do jednotlivých Fichí byly rozděleny následovně:
č. Fiche
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6

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

Alokace 2012
1.300.000,-Kč
100.000,-Kč
2.902.000,- Kč
1.146.000,- Kč
1.200.000,-Kč
890.000,- Kč
7.538.000,-Kč

Od 30.4.2012 do 16.5.2012 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.
24.4.2012 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,
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, příspěvkové organizace zřízené obcí.

Školení žadatelů 24.4.2012

MAS přijala celkem 23 žádostí o dotaci. Žadatelé žádali o celkovou částku dotace cca 15,09 mil. Kč
v následujícím rozdělení:
č. Fiche
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
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Název Fiche
Zemědělství současnosti a budoucnosti
Stabilita venkovského prostoru
Venkov podle našich představ
Technické zázemí venkova
Navštěvujte náš region
Podpora malého podnikání na venkově
CELKEM

Požadovaná dotace
3.046.601,-Kč
0,-Kč
6.166.598,-Kč
3.711.147,-Kč
1.369.320,-Kč
796.080,-Kč
15.089.746,-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.
Podklady pro hodnocení projektů, tj. kopie Žádosti o dotaci a Tabulky pro popis preferenčních kritérií
každého projektu obdrželi všichni členové VK dne 1.6.2012 ,tj. 3 kalendářní dny před zasedáním
komise a hodnocením projektů.
První jednání VK se uskutečnilo 5.6.2012. Manažerka zopakovala 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, předpokládané termíny schůzí VK během
hodnocení projektů Výzvy 1/2012. Bodové hodnocení, vyhodnocení pořadí projektů a eventuelní
přesuny finančních prostředků mezi Fichemi byly předmětem druhého dne zasedání VK.
Následovaly prezentace projektů na místě realizace projektu, které představili zástupci jednotlivých
žadatelů. Každý z žadatelů dostal cca 10 minut na prezentaci projektu a zodpovězení dotazů členů VK.
V 17,45 hodin byly ukončeny objížďky a byla ukončena 1. schůze VK .
FOTOGRAFIE Z PREZENTACÍ PROJEKTŮ NA MÍSTĚ – ze dne 5.6.2012
Město Bystré

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.

Svazek obcí AZASS
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Obec Trpín

VODOVOD Svojanov s.r.o.

VODOVOD Svojanov s.r.o.

Martin Heimerle

Ing. Oldřich Holcman

Obec Korouhev

Divadelní spolek Tyl
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Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí

TJ Spartak Polička

Jezdecký klub Alice a Lukáše Machových

Obec Květná

Občanské sdružení Květná Zahrada

Město Polička
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Jan Jílek

Obec Kamenec u Poličky

Boštík & synové, s.r.o.

Obec Borová

CH 3 000, s.r.o. , Březiny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telecím

Ing. Josef Dvořák

5

ZPRÁVA MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
o průběhu 1. Výzvy roku 2012

Druhý den hodnocení, tj. 6.6.2012 od 7,30 hod. následovala 2. schůze VK, kde probíhalo samotné
bodové hodnocení, vyhodnocení pořadí projektů a přesuny finančních prostředků mezi Fichemi.
Manažerka stručně shrnula průběh prezentací projektů a vyzvala VK k objektivnímu a nestrannému
hodnocení. Navrhla způsob hodnocení – hodnotitelé hodnotili všechny projekty v rámci každé Fiche
zvlášť.
Před samotným hodnocením každého jednotlivého projektu připomněla manažerka MAS 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, které
uvedli samotní žadatelé 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. V průběhu hodnocení byly
současně kontrolovány rozdíly mezi hodnocením jednotlivých členů VK, aby nedošlo k více než 20%
rozdílu mezi hodnotiteli.
Manažerka a administrátorka MAS vytvořily seznam, kde byly všechny projekty seřazeny sestupně,
podle počtu bodů, u každé Fiche zvlášť. Všichni členové VK byli informování o výsledném hodnocení
Manažerka konstatovala, že nedošlo k 20% rozdílů bodů mezi jednotl. hodnotiteli.
Po seznámení se seznamem obodovaných projektů se usnesli členové VK na následujícím postupu:
1. nevyčerpanou alokaci z Fiche č. 2, kde nebyla zaregistrována žádost o dotaci, ve výši 100tis. Kč
bude přesunuta do Fiche č. 1, kde pomůže pokrýt požadavek 2. nejlépe obodovaného projektu.
2. Nedočerpanou částku z Fiche č. 6, kde byl celkový požadavek o dotaci nižší než byla alokace, ve
výši 93,9 tis. Kč bude přesunut do Fiche č. 3.
Členové VK po diskusi dospěli k závěru, že doporučeny k financování budou následující projekty:

SEZNAM PROJEKTŮ VÝZVY 1/2012 MAS SpRP o.s.
DOPORUČENÝCH K FINANCOVÁNÍ Z PRV ČR OSY IV. LEADER

žadatel

název projektu

místo realizace

doporučená výše
dotace

počet dosažených
bodů

FICHE 1
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ ,
akciová společnost

Ing. Oldřich Holcman

Technika pro údržbu krajiny
Přístavba hospodářského zázemí pro
ekologickou farmu „U Vodníka“, Jedlová
98, Jedlová u Poličky

Bystré

900 000,00 Kč

25,88

Jedlová

500 000,00 Kč

22,44

Polička

916 200,00 Kč

38,51

FICHE 3
Svatojosefská jednota pro
Poličku a okolí
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I.Etapa revitalizace víceúčelového areálu
„Zahrada u Mlýna“
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Svazek obcí AZASS
Divadelní spolek Tyl
Obec Trpín

Volný čas a duchovní život seniorů
Bystré
Vybavení hudební zkušebny a dovybavení
Divadelního klubu
Polička
Vybavení kulturního a společenského
domu nábytkem a audiovizuální technikou Trpín

788 878,00 Kč

38,00

297 360,00 Kč

33,34

145 130,00 Kč

31,99

Kamenec u
Poličky

127 791,00 Kč

41,77

Borová

415 506,00 Kč

40,75

Polička

602 703,00 Kč

33,13

FICHE 4
Obec Kamenec u Poličky
Obec Borová

Zpevněná plocha pod kontejnery
Výstavba autobusových zastávek Borová
st.p.č. 515,516,519

Město Polička

Obnova místní obslužné komunikace ve
Stříteži u Poličky – I. etapa

FICHE 5
JK Alice a Lukáše
Machových

Koně pro každého

Květná

169 320,00 Kč

29,34

CH 3000 s.r.o.

Penzion Březiny – dobudování 2. NP

Březiny

1 030 680,00 Kč

28,00

58 620,00 Kč

23,51

Kamenec u
Poličky

407 760,00 Kč

20,11

Manova Lhota

330 000,00 Kč

15,44

FICHE 6

Boštík & synové, s.r.o.

Nákup strojního vybavení pro výrobu
oceloplechových rozvaděčů
Úprava povrchu areálu (zámková dlažba,
asfaltová plocha) a pořízení strojního
vybavení

Martin Heimerle

Dílna pro truhlářskou výrobu

ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

Bystré

SEZNAM PROJEKTŮ VÝZVY 1/2012 MAS SpRP o.s.
NEDOPORUČENÝCH K FINANCOVÁNÍ Z PRV ČR OSY IV. LEADER

FICHE 1
Ing. Josef Dvořák

Nákup zemědělské mechanizace

Telecí

22,33

Jan Jílek

Výstavba jímky na farmě Střítež

Střítež u Poličky

17,11

FICHE 3
Město Bystré

Výletiště za hasičskou zbrojnicí

Bystré

33,11

Občanské sdružení Květná
zahrada

Centrum pro vzdělávání, kulturní a
sociální aktivity v Květné

Květná

30,56

FS ČCE v Telecím

Prostory pro vzdělávací aktivity Farního
sboru ČCE v Telecím

Telecí

24,26

Obec Květná

Koupání na evropského rozvodí

Květná

20,55

Tělovýchovná jednota
Spartak

Obnova kanalizační přípojky schodů do
Sokolovny

Polička

18,78
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FICHE 4
Obec Korouhev

Multigenerační venkovní centrum obce
Korouhev

Korouhev

30,11

Vodovod Svojanov

Zkvalitnění služeb pro občany Svojanova a
Rohozné

Svojanov

27,56

3. Ve Fichi č. 3 nemohl být podpořen 4. nejlépe ohodnocený projekt žadatele Města Bystré,
protože zbývající částka by nepokryla ani polovinu jeho původně požadované dotace.
4. Ve Fichích č. 1,3,4,5 byli všichni žadatelé (Ing. Oldřich Holcman, Obec Trpín, Město Polička,
CH 3000 s.r.o.), jejichž projekty byli poslední nad čarou a nebylo možné pokrýt jejich celý
požadavek o dotaci, písemně osloveni, zda jsou schopni zrealizovat svůj projekt v plném rozsahu,
jak uvádějí v žádostech o dotaci, když nebyla výše jejich požadované dotace plně pokryta.
Druhá schůze VK konaná 6.6.2012 byla ukončena v 18,30hod. Byly vytvořeny a schváleny seznamy
vybraných a nevybraných projektů a manažerka MAS byla pověřena výběrovou komisí, aby
konzultovala postup vyhodnocení projektů s CP SZIF.
Konzultace s CP SZIF o postupu hodnocení a výběru projektů byly provedeny a postup VK MAS
schválen.
Všichni 4 žadatelé, kteří byli vyzvání k zaslání písemného souhlasu o realizaci projektu v plném rozsahu
se sníženou částkou dotace, zaslali písemné potvrzení, že jsou schopni svůj projekt zrealizovat v plném
rozsahu, jak uvádějí v žádosti o dotaci, i se sníženou částkou dotace.
Do termínu posledního jednání VK, společného jednání VK a programového výboru a následně valné
hromady (14.6.2012) byly kanceláří MAS zpracovány zápisy z hodnocení celé 1. výzvy roku 2012,
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.

Ing. Jiří Luňáček
Předseda MAS SpRP o.s.

Zpracovala: Petra Martinů, manažerka MAS SpRP o.s.

V Bystrém 13.6.2012
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