ZPRÁVA MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
o průběhu 2. Výzvy roku 2012

MAS SpRP o.s. vyhlásila 2. výzvu r. 2012 dne 20.8.2012 ve Fichi č.3. Celková alokace uvedená ve Výzvě
činila 1.200.000 Kč.
Od 10.9.2012 do 17.9.20122012 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.
27.8.2012 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 této Fiche mohly podávat ŽoD obce, neziskové organizace, příspěvkové organizace zřízené
obcí.
MAS přijala celkem 6 žádostí o dotaci. Žadatelé žádali o celkovou částku dotace cca 2,84mil. Kč
v následujícím rozdělení:
č.

Žadatel

1

Obec Borová

2

MŠ Kvítek

3

Obec Nedvězí

4

Obec Oldřiš

5

Městys Svojanov

6

Obec Telecí

Název projektu
Loď poznání - Obecní knihovna v Borové u
Poličky

Místo realizace
Borová

Areál MŠ- zahrada pro děti - I. etapa
Bystré
Kulturní dům - rekonstrukce podlahy sálu a
sociálního zařízení
Nedvězí
Vybudování dětského hřiště pro školu, školku a
veřejnost - I. etapa
Oldřiš
Rozšíření spolkového života ve Svojanově
Sociální zařízení a šatny na fotbalovém hřišti I. etapa

Svojanov
Telecí

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 každého projektu obdrželi všichni členové
VK dne 5.10.2012 ,tj. 4 kalendářní dny před zasedáním komise a hodnocením projektů.
První jednání VK se uskutečnilo 9.10.2012. 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 2/2012.
Následovaly prezentace projektů na místě realizace projektu, které představili zástupci jednotlivých
žadatelů. Každý z žadatelů dostal cca 15 minut na prezentaci projektu a zodpovězení dotazů členů VK.
V 10,55 hodin byla ukončena prezentace projektů na místě.
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FOTOGRAFIE Z PREZENTACÍ PROJEKTŮ NA MÍSTĚ – ze dne 9.10.2012
Knihovna Borová

MŠ Kvítek Bystré

Kulturní dům Nedvězí

Zahrady u MŠ a ZŠ v Oldřiši

Hasičská zbrojnice – Svojanov

Prostranství u fotbalového hřiště v Telecím

Ve stejný den od 13,00 hod. následovalo samotné bodové hodnocení, vyhodnocení pořadí projektů.
Manažerka stručně shrnula průběh prezentací projektů a vyzvala VK k objektivnímu a nestrannému
hodnocení.
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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 dané Fiche. Před obodováním každého kritéria citovala
manažerka popis plnění jednotlivých preferenčních kritérií, které uvedli samotní žadatelé. Hodnotitelé
měli následně možnost zvážit, zda realizací projektu skutečně dojde k naplnění preferenčního kritéria
v takovém rozsahu, který byl žadatelem 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 překročení 20% rozdílu bodů mezi jednotl. hodnotiteli.
Po seznámení se seznamem obodovaných projektů se usnesli členové VK na následujícím postupu:

Členové VK po diskusi dospěli k závěru, že doporučeny k financování budou následující projekty:
1. K financování byly doporučeny dva projekty, jejichž požadavek na dotaci může být plně pokryt a
zbude zůstatek ve výši 19.487,-Kč.
2. Finanční zůstatek bude přesunut do alokace Výzvy 1/2013.

Schůze VK konaná 9.10.2012 byla ukončena v 17,30hod. Byly vytvořeny a schváleny seznamy
vybraných a nevybraných projektů.
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Přehled doporučených žádostí podaných ve Výzvě 2/2012 k financování z PRV,osy IV. LEADER
k financování z PRV,osy IV. LEADER
Fiche
č.

Žadatel

Název projektu

Obec Telecí

Sociální zařízení a šatny na
fotbalovém hřišti - I. etapa

3

3

Obec Nedvězí

Kulturní dům - rekonstrukce
podlahy sálu a sociálního
zařízení

Místo realizace

Požadovaná
dotace

Telecí

720 000,00 Kč

Nedvězí

460 513,00 Kč

CELKEM
ZŮSTATEK - PŘEVOD DO ALOKACE VÝZVY 2013

Výsledná
bodová
hodnota

29,88

28,55
1 180 513,00 Kč
19 487,00 Kč

Přehled nedoporučených žádostí podaných ve Výzvě 2/2012 k financování z PRV,osy IV.
LEADER
Žadatel

Název projektu

Městys Svojanov

Areál MŠ- zahrada pro děti - I.
etapa
Loď poznání - Obecní knihovna
v Borové u Poličky
Rozšíření spolkového života ve
Svojanově

Obec Oldřiš

Vybudování dětského hřiště
pro školu, školku a veřejnost - I.
etapa

MŠ KVÍTEK Bystré
Obec Borová

Fiche
č.

Místo realizace

Požadovaná
dotace

Výsledná
bodová
hodnota

3

Bystré

0,00 Kč

28,44

3

Borová

0,00 Kč

28,26

3

Svojanov

0,00 Kč

27,22

3

Oldřiš

0,00 Kč

26,33

Do termínu posledního jednání VK, společného jednání VK a programového výboru a následně valné
hromady (15.10.2012) byly kanceláří MAS zpracovány zápisy z hodnocení celé 2. 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.
Dne 15.10. 2012 se konala společná schůze programového výboru a výběrové komise, programový
výbor doporučil valné hromadě schválit seznam doporučených a nedoporučených projektů
k financování z osy IV. Leader, PRV ČR.
Na schůzi valné hromady, konané dne 15.10.2012, byl schválen seznam doporučených a
nedoporučených projektů k financování z osy IV. Leader, PRV ČR, které členům valné hromady
předložil programový výbor společně s výběrovou komisí.

Ing. Jiří Luňáček
Předseda MAS SpRP o.s.
Zpracovala: Petra Martinů, manažerka MAS SpRP o.s.
V Bystrém 12.10. 2012
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