ZPRÁVA MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
o průběhu 1. Výzvy roku 2013

MAS SpRP vyhlásila 1. výzvu r. 2013 dne 28.3.2013 ve Fichích č. 1,2,3,4,5,6. Celková alokace na všechny Fiche uvedená ve Výzvě činila 5.829.433Kč. Vybrané
projekty budou zaregistrovány v 19. Kole příjmu žádostí PRV ČR.
Alokace do jednotlivých Fichí byly rozděleny následovně:
č. Fiche
Název Fiche
Fiche 1
Zemědělství současnosti a budoucnosti
Fiche 2
Stabilita venkovského prostoru
Fiche 3
Venkov podle našich představ
Fiche 4
Technické zázemí venkova
Fiche 5
Navštěvujte náš region
Fiche 6
Podpora malého podnikání na venkově
CELKEM

Alokace 2012
929.830,-Kč
100.000,-Kč
2.968.966,- Kč
1.508.772,- Kč
257.492,-Kč
64.373,- Kč
5.829.433,-Kč

Od 8.4.2013 do 19.4.2013 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.
25.3.2013 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 25.3.2013
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MAS přijala celkem 20 žádostí o dotaci. Žadatelé žádali o celkovou částku dotace cca 7.573 954 Kč v následujícím rozdělení:
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

Požadovaná dotace
1.360 000,-Kč
0,-Kč
3.170.545,-Kč
2.046.145,-Kč
880.000,-Kč
117.264,-Kč
7.573.954,-Kč

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 10.5.2013 ,tj. 5 kalendářní dny před zasedáním
komise a hodnocením projektů.
První jednání VK se uskutečnilo 15.5.2013. Manažerka zopakovala členům znění Pravidel pro hodnocení, které následně každý z členů VK podepsal a
zdůraznila aktuální změny . Členové komise schválili postup při hodnocení projektů - prezentace projektů, poté samotné hodnocení projektů, předpokládané
termíny schůzí VK během hodnocení projektů Výzvy 1/2013. 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 15minut na
prezentaci projektu a zodpovězení dotazů členů VK. V 16,30 hodin byly ukončeny objížďky a byla ukončena 1. schůze VK .

2

ZPRÁVA MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
o průběhu 1. Výzvy roku 2013

FOTOGRAFIE Z PREZENTACÍ PROJEKTŮ NA MÍSTĚ – ze dne 15.5.2013

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost

AZASS Polička - areál zahrady

Jaroslav Bednář – BEKR servis
3

Borová – knihovna

Agronea Polička a.s. – pořízení techniky

Bystré – areál u Sokolovny
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CH 3000 s.r.o. – hřiště u penzionu

Jan Jílek – stavba jímky

Kamenec u Poličky – areál Pod Lipou

Korouhev – veřejné prostranství u KD

Milan Michl – pořízení techniky

Mikroregion Poličsko – pořízení techniky
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Oldřiš – vybavení zasedací místnosti

Polička – VO v osadě Lezník

ŘKF Korouhev - vybavení místnosti

SDH Pomezí – pořízení vybavení pro sport
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Pontopolis – multikulturní centrum

Svojanov – rekonstrukce střechy hasič. Zbrojnice
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Trpín –půdní vestavba

ZD Květná – multifunkční hřiště u ubytovny

Druhý den hodnocení, tj. 16.5.2013 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 ŽoD. 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.
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Členové VK po diskusi dospěli k závěru, že doporučeny k financování budou následující projekty:

FICHE č.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Žadatel
AGRO VYSOČINA
BYSTRÉ
Jan Jílek
Milan Michl
SO AZASS
SDH Pomezí
Obec Borová
Obec Kamenec u
Poličky
Obec Trpín
Obec Oldřiš

10
ŘKF Korouhev
11 Městys Svojanov
Mikroregion
12 Poličsko
13 Obec Korouhev
14 Město Bystré
15 Město Polička
16 CH 3 000,s.r.o.
17 Jaroslav Bednář
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Název projektu
1
Zdravý odchov telat- základ budoucích úspěchů ve stáji
Výstavba jímky na farmě Střítež
Pořízení zem. techniky - nahrnovač píce
Revitalizace areálu AZASS - Zahrada všemi smysly
Modernizace vybavení pro sportovní činnost SDH Pomezí
Loď poznání - Obecní knihovna v Borové
Rozšíření vybavení pro volnočasové aktivity v obci
Modernizace klubovny a archivu v budově obecního úřadu
Víceúčelové vybavení zasedací místnosti obecního úřadu v
Oldřiši
Vybavení společenské místnosti v ŘKF v budově č.p.177 v
Korouhvi
Rozšíření spolkového života ve Svojanově
Pořízení prosévacího stroje
Multigenerační venkovní centrum obce Korouhev
Zpevněné plochy u sokolovny
Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička
Multifunkční hřiště penzionu
Nákup výrobních prostředků a reklamního polepu pro rozšíření
firmy

1
1
3
3
3
3
3
3

Místo
realizace
projektu
Bystré,
Trpín
Střítež
Korouhev
Polička
Pomezí
Borová
Kamenec u
Poličky
Trpín

Doporučená
výše dotace

Počty bodů

230 000,00
480 000,00
250 000,00
718 633,00
260 550,00
268 983,00

27,13
26,26
19,76
34,00
32,60
31,20

90 540,00
469 734,00

27,40
27,20

Oldřiš

107 010,00

26,80

Korouhev
Svojanov

67 500,00
467 595,00

25,60
22,40

Borová
Korouhev
Bystré
Lezník
Březiny

292 500,00
705 428,00
696 992,00
351 225,00
282 931,00

32,80
32,00
31,80
21,80
26,12

Borová

89 812,00

19,22

3
3
4
4
4
4
5
6
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NEDOPORUČENÉ PROJEKTY K FINANCOVÁNÍ Z PRV ČR OSA IV. LEADER OPATŘENÍ IV.1.2. –Výzva 1/2013
FICHE č.
č.
18
19
20

Žadatel
AGRONEA a.s.
Polička
"Pontopolis"
ZD Květná

Název projektu
Pořízení žacího stroje pro sečení pícnin a travních
porostů
Rekonstrukce prostor za účelem vybudování
multikulturního centra
Multifunkční sportovní hřiště Květná

Místo realizace Doporučená
projektu
výše dotace

Počty bodů

1
Polička

-

13,25

Polička
Květná

-

20,00
9,89

3
5

1. nevyčerpanou alokaci z Fiche č. 2, kde nebyla zaregistrována žádost o dotaci, ve výši 100tis. Kč bude rozdělena mezi všechny ostatní Fiche, kde
napomůže pokrýt požadavky projektů na čáře.
2. Ve Fichi č. 3 nemohl být podpořen projekt žadatele „Pontopolis“, protože zbývající částka by nepokryla jím požadovanou částku, žadatel v žádosti o
dotaci uvedl, že nemůže realizovat projekt v plném rozsahu, pokud by mu byla ponížena dotace, další z důvodů je naplnění monitorovacích indikátorů
této Fiche, které před vyhlášením Výzvy byly naplněny trojnásobně výše.
3. Ve Fichích č. 5 a 6 budou oba žadatelé (CH 3000 s.r.o., Jaroslav Bednář), jejichž projekty byly 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 16.5.2013 byla ukončena v 16,00hod. 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.
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Do termínu posledního jednání VK, společného jednání VK a programového výboru a následně valné hromady (22.5.2013) byly kanceláří MAS zpracovány
zápisy z hodnocení celé 1. výzvy roku 2013, 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 20.5.2013
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