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zÁpls
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 7.11. 2017

kohaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Prv/'fomr)/...  dle  prezenční  listiny

Program/.eďnán/',.        1)  Schválení programu, jmenování zapisovatele a  ověřovatelů
2)  Oprava  bodového  hodnocení Žádosti  o dotaci  ve výzvě  PRV  1
3)  Zahájení věcného  hodnocení výzev IROP  2  a  IROP  3
4)  Závěr

Zap/.sovafe/,.  Ing.  Tomáš Vidlák

Ověřovafe/é,.  Ing.  Lenka  čtvrtečková,  Ing.  Milan  Holinka

Průběh Éednáhí:

i)   Vedoucí  zaměstnanec  strategie   CLLD   zahájil  jednání  v  17   hodin.   Na   úvod   přivítal

všechny  přítomné  a  konstatoval,  že  Výběrová  komise je  usnášeníschopná.  Přítomní

členové   následně  schválili   program  jednání,  zapisovatelem  jmenovali  lng.  Tomáše

Vidláka  a  ověřovateli  lng.  Lenku  čtvrtečkovou  a  lng.  Milana  Holinku.

2)   Poté     vedoucí     zaměstnanec     strategie     CLLD     seznámil     přítomné     sprůběhem
administrativní     kontroly     projektů     na     RO     SZIF     vHK     u     výzvy     PRV1.      Bylo

konstatováno,   že   na   základě   výsledků   administrativní   kontroly   byly   dle   zjištění

pracovníků  RO  SZIF  neoprávněně  uděleny  body  u  žadatele  Lyžařský  oddíl  Olešnice
v O.h.,   s.r.o.   ve  fichi  č.   4  za   preferenční  kritérium  č.   5  Výrobu   či   službu,   která  ].e

předmětem  podpory,  lze  provozovat celoročně a  není závislá  na  počasí.  Důvodem je,
že  žadatel   požadoval  tyče  na  zasněžování  využívat  v  letním  období  k zavlažování,
ovšem   dotaci    na   závlahy   nelze   podle   Pravidel    poskytnout.   Tyče   je   tak   možné
využívat  pouze  k zasněžování v zimní sezóně,  přičemž  tuto  službu  nelze  provozovat
celoročně a  služba je závislá  na  počasí.

Výběrová    komise    provedla    přehodnocení    projektu    svýsledkem,    že    vzhledem
k  nezpůsobilosti   využití   tyčí   pro   zavlažování   v  letních   měsících   je   nutné   opravit

bodové  hodnocení.   Na  základě  toho  bylo  sníženo  bodové  hodnocení  projektu  o  10
bodů,  takže  žadatel  obdržel  ve  výsledku  celkem  140  bodů.  Na  základě  snížení  počtu
bodů  projekt  ve  fichi  č.  4  klesl  na  3.  místo,  ovšem  i  přesto  dosáhl  minimálního  počtu

stanovených  bodů  a  zůstal  mezi  vybranými  žádostmi  o dotaci.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Fiche 4 Založení a rozvol hezemědělskÝch čihnos±±
0  opravě   bodového  hodnocení  u   projektu  žadatele  Lyžařský  oddíl  Olešnice  v O.h.,  s.r.o.   (reg.   číslo:   17/001/19210/452/035/000119)
v této  Fichi  hlasovalo  celkem  6  členů  Výběrové  komise  s  podepsaným  Čestným  prohlášením  osoby  podílející  se  na  hodnocení  či  výběru

projektů  pro tuto  Fichi:

Název subjektu Zástupce subjektu Zájmová skupina Sektor Hlasování
OBEC  OHNIŠOVSH                                             .vO Bc.  Petra  Novotná Základní  vybavenost  obcí,  veře].ná  správaaspolupráce Veřejný PRO

CMS  -Sbor dobrovolnych  hasicu  NovyHrádek Ing.  Milan  Hol[nka Služby   pro   obyvatele   a   návštěvníky   vč.cestovníhoruchu

Soukromý

PROPRO

Ing.  Petra  ZilvarováLABRIS,s.r.o. Ing.  Petra  Zilvarová

Ing.  Lenka  Ctvrtecková Zemědělské   a   nezemědělské   podnikání,zaměstnanost,lesnictvíapéčeokrajinuaprofesnívzdělávání PRO
Kamil  TomekM Kamil Tomek PRO

gr.    Jana     Mervartovar...+++r\-r+:'+rr.\r.++\\+\-+r\\\rr+r+\.++\r.++r+r++.::.r++..+.i .+. :  ....  ...++++  -...:......+. . r+++r\  .  -:  .--        ...+++.++r+++  +.    =:    .     .  . Mgr.    Jana    Me%"aÉ`3*#šť=ťgžgčšáx;`g;igg%šf'jíiží8r*rHgšž5íťg^r̂va  rtova%šžg%XLž8ĚÍíži€HPí}`ZZž"íÍZš{#ttT%#At#Z''ŠTíš% Základní  vybavenost  obcí,  veřejná  správaaspolupráce PRO

Soukromý                                                                                                                               |

ůi- -
Sektorové zastoupení                  |1 šž3##iá=ťjflgžLáá=Šššžš8žšťšššgš#ižš§5g:ťg;##j?==;sáťsíššťššř%šĚššgšĚšgĚŠšŠš#830/o

Verejny..€-_i-._ , _--__  `i _|..L _ _-= L    :z-'_ž_=ž-T===:ž::====TSZ-ŠáiĚ 1 170/o
`  Podmin  a.    rose  torov za§t®_H       , - '``=Í',_f_'``_,_ÍíÍ``_`=Z`É,J`Í`='''Í.=,-,``,``_,_`.=,`'`P'Í'Íž2_Í<`Í_<`_`'`.``€`'

-                  ------<       -m

Zájmové skupiny Základní vybavenost obcí,
_              .---`-í,_-    --e`  ..__--` ±€-.1veřejnásprávaaspolupráce

2 33,3%
Sluzby  pro obyvatele a  návštěvníky vč.  cestovního  ruchu 2 33,3%
Zemedelské  a   nezemědě ské   podnikání,   zaměstnanost,   lesnictví  a 2 33,3%
péče  o  krajinu  a  profesní  vzdělávání1,-iBBÉěEE:=:=

--------=      -=-=------        -              -        -----{    -               ,--,----.f

--  Í  =  ,       -  -    }-    -  :=       -----------      -------    -JÍ,     --  --í--=-,  =   ,   ---  --

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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t/snesen/'.. Výběrová  komise schvaluje  upravené  hodnocení  projektu  žadatele  Lyžařský oddíl  olešnice v O.h.,  s.r.o.  ve  Fichi  4 a  sestavené

pořadí.

(6 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  = Schvá/eno

3)  Poté  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  seznámil  přítomné  se  všemi  podklady  potřebnými  k provedení  věcného  hodnocení  projektů
ve  výzvách  IROP  2  -  Infrastruktura  základních  škol  1  a  IROP  3  -  Bezpečnost  dopravy  1.   Bylo  konstatováno,  že  do  výzvy  IROP  2  byly

předloženy  dvě  žádosti  o  podporu  a  do  výzvy  IROP  3  čtyři  žádosti  o  podporu.  Členové  Výběrové  komise  byli  seznámeni  sjednotlivými
kritérii    pro   věcné    hodnocení   a    sdalšími    podmínkami   týkajícími    se    hodnocení   projektů.    Následně    byli    přítomní   členové   vyzváni
k prostudování  textu  Etického  kodexu  osoby  podílející  se  na  hodnocení  či  výběru  projektů  předložených  na  základě  výzev  Místní  akční
skupiny,   které   poté   podepsali.   Poté  byli   losem  vylosováni   ke   každé  žádosti   o   podporu   dva   hodnotitelé,   kteří  budou   provádět  věcné
hodnocení  předložených   projektů.  Těmto   hodnotitelům   byly   předány  všechny  materiály  společně  s  předloženými   Žádostmi   o   podporu
v elektronické  podobě.  Zároveň  byl  schválen  termín  příštího zasedání Výběrové  komise  -úterý  21.11.  2017  od  17  h.  v  kanceláři  MAS.

t/snesen/'.. Výběrová  komise schvalu].e termín  dalšího zasedání výběrového  orgánu  MAS  -úterý  21.11.  2017  od  17  h.  v  kanceláři  MAS.

(7  pro, 0 proti,  0 zdržel se)  = Schwá/eno

4)  Na  závěrjednání  předsedkyně Výběrové  komise  poděkovala všem  přítomným  za  účast a  v  17:55  h.  ukončila jednání.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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V  Dobrušce  dne  7.  listopadu  2017

Zapsal:

EIEi= H
Ing.  Tomáš  Vidlák

Ověřovatelé :

ing.  Lenka  Čtvrtečková Ing[   Milan  Holinka

Příloha:

Aktualizovaný Seznam  vybraných  a  nevybraných  žádostí o dotaci  na  MAS

Místní akční skupiha POHODA venkova, z.s,
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška



Seznam v ch a nev
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ch žádostí o dotaci na MAS (aktualizace 7.11. 2017)

Název MAS: Místní akční skupina  POHODA venkova, z.s.

Registrační číslo MAS: 15/000/00000/452/000035

Registračníčíslo MMR: CLLD   15  01071

Číslo výzvy:  PRV I

Rok: 2017

Vyhlašované fiche: F2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků,  F3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů,

F4 Založení a  rozvoj nezemědělských činností,  F6 Lesnické technologie a  produkty

Důvod  aktualizace:  Důvodem  aktualizace j.e  chybně  udělený  počet  bodů  u  žádosti  o  dotaci  či'selně  označené  01/2017/19  žadatele  Lyžařský oddíl  Olešnice

v O.h., s.r.o.  předložené v rámci fiche č. 4 Založení a rozvoj. nezemědělských činností.  Na základě administrativní kontroly prováděné  pracovníky R0 SZIF v HK

bylo  zjištěno,  že  pořizované  vybavení  nelze  využít  k zavlažováni'  během  letních  měsíců  a  proto  službu,  která  je  předmětem  podpory,  nelze  provozovat

celoročně.

Vzhledem  k tomu  došlo  k odebrání původně  přidělených  bodů  za  preferenční kritérium  č.  5 Výrobu  či  službu,  která je  předmětem  podpory,  lze  provozovat

celoročně  a  není  závislá  na  počasí,  neboť zasněžovací  systém  je  možné  využívat  výhradně  k zasněžování v zimní  sezóně  a  nikoliv  k zavlažování v letních

měsících.   Na  základě  toho  provedla  Výběrová  komise  přehodnocení  projektu,  kdy  byl  žadateli  snížen  celkový  počet  bodů  ze  150  na   140.   Na  základě

provedeného snížení počtu  bodů  projekt ve fichi č. 4 klesl  na  3.  místo, ovšem  i  přesto zůstal  mezi vybranými žádostmi o dotaci  a  dosáhl  minimálního  počtu

stanovených bodů.

Místní akční skupiha  POHODA venkova, zLSL
lč:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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brané Žádosti o dotaci na MAS dle ednotliv ch Fichí

Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků

Číselné označení Čísilo Ficne   , Název žadatele IČ žadatele Název projektu Místo realizace proj ektu Bodový zisk

01/2017/14 F2 LABRIS, s.r.o. 25i2:]736] Kvalitní osivo - základ úspěchu Dobré 145

01 /2017/21 F2 ADAM POUL 04921224 POUL ADAM - STROJE PROZEMĚDĚLSKOUVÝROBU Sněžné 140

01/2017/23 F2 MVDr. LUBOMÍRDOLANSKÝ 41254805 Modemizace famy skotu a koní Sedloňov 135

01/2017/27 F2 PETR PTÁČEK 76378S2] Pořízení pícninářské techniky Česká Čermná 130

01/2017/25 F2 JOSEF SMOLA 15042685 Nákup zemědělského stroj e Kounov 125

01/2017/28 F2 PETR KLÍR 62904523 Modemizace ekofamy Kounov,Rozkoš Kounov - Rožkoš 120

01 /2017/ 1 1 F2 Ing. Pavel Mach 48575500 Modemizace ovčí famy na Šedivinách Kounov 120

01/2017/02 F2 Ing. JAN BARTOŠ 70827931 Luční smyky, disková sekačka, nesenáobracečkaaprotizávažíprozvýšeníkonkuenceschopnosti Bystré 120

01/2017/03 F2 IVo ŠTĚPÁN 46522361 Pořízení nového kolového traktoru Nový Hrádek 115

01/2017/10 F2 MILOŠ ČERNÝ 44412169 Podmítač pro hloubkové kypření České Meziříčí 110

Fiche 3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů

Číselné označení Čís]o Fiche Název žadatele IČ žadatele Název projektu Místo realizace projektu Bodový zisk

01/2017/15 F3 LABRIS, s.r.o. 2S2;]736] Výroba kvalitního a zdravého oleje zesemenzemědělskýchplodin Dobré 140

01/2017/26 F3 ATLAS-SBTI Co. Ltd.,S.r.0. 25286099 Výroba a distribuce ovocného vína České Meziříčí - Skršice 95

Místní akční skupiha  POHODA venkova, zLSL
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností

Číselné označení 'ČÍ'sLo Fiche Název žadatele IČ žada,tele Název pi.oj ektu Mís`to realiza'ce projektu
1Bodovýzisk'

01/2017/24 F4 MATUŠKA-DENA s.r.o. 28828879 VÝSEKOVÝ LIS Dobruška - Doly 155

01/2017/08 F4 HEJDUK SPORT, s.r.o. 27532321 Sportovní areál v Deštném v Orlickýchhorách Deštné v Orlických horách 145

01/2017/19 F4 Lyžařský oddíl Olešnice vO.h.,s.r.o. 28819861 Nákup zasněžovací techniky Olešnice v Orlických horách 140

01/2017/18 F4 Ing. JAROSLAV BAŠEK 72793571 Pořízení Žkracovací pily sdopravníkem Kounov 105

01/2017/16 F4 JAN DVOŘÁČEK 65218787 Mycí stroj + svářecí zdroje Slavoňov 105

01 /2017/01 F4 RUDOLF NYKLÍČEK 10486267 koupě užitkového vozu do 3,5t Nové Město nad Metují 105

Fiche 6 Lesnické technologie a produkty

číselné označení Číslo Fiche Název žadatele IČ žadatele Název proj ektu Místo re,alizace projektu
1Bodovýzisk;

01/2017/09 F6 Ing. MILAN SMOLA 45544930 Malá vyvážecí souprava na potěžebnízbytky Dobřany, Nedvězí u Dobrušky 160

01 /2017/22 F6 ADAM POUL 04921224 POUL ADAM H LESNICKÉTECHNOLOGIE Sněžné, Janov 100

Podmi'#4ď re&JJ.zfl!ce.. Traktorový navij ák musí být připojen na tráktor, který plní podmínku stroj e, který je šetmý k životnímu prostředí. Za stroj e šetmé k životnímu prostředí
se v případě vozidel považují stroje s max. výkonem motoru do 150 kw (včetně) a s největší technicky přípustnou hmotností na každou nápravu do 6,0 t (včetně), nebo
s kolopásy, nebo s pneumatikami (na zadní nápravě) o šířce větší než 450 mm. Maximální výkon motoru a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu se ověřují podle
dokladu o schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích -technický průkaz atd.).

Místní akční skupina POHODA venkova, z[s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Nevvbrané žádosti o dotaci na MAS dle iednotlivých Fichí

Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků

Číselné oznaěení Číslo Ficlie Název žadatele IČ žadatele Název proj ektu Mís,to reaLizace proj ektu Bodový zisk  '

01 /2017/20 F2 Ing. JIŘÍ pETR 15041131 Nákup diskového podmítače Dobruška - Spáleniště 110

01/2017/13 F2 EKOFARMA StrakovecS.r_O. 25968769 Kvalitní kmivo Dobré - Kamenice 110

01 /2017/06 F2 Podorlické zemědělskédružstvo 47452994 Nákup krmného a nastýlacího návěsu Bohdašín 105

01/2017/07 F2 PAVEL MÁDR 42882826 Obraceč píce Dobré - Hlimé 105

01/2017/05 F2 MILOŠ VALTERA 60885289 S chemií šetmě k přírodě Opočno - Čánka 100

01/2017/17 F2 MIROSLAVADVOŘÁČKOVA 03058514 Lis na seno Mezilesí 100

Fiche 3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů

Číselné označení Číslo Fiche Název žadatele IČ žadatele Název projektu Místo realizace projektu Bodový zisk

01/2017/04 F3 Mgr. MICHAL GERŽA 72804602 Bylinné produkty z Orlických hor -modemizacevýroby Sedloňov 90

Zd#tJoďJ!ěnz' w4o#Če#J' admz.nJ.sfrace.. Žádost o podporu byla dne 22.5. 2017 rožhodovacím orgánem MAS  vybrána k podpoře.  Dne  12.6.  2017 MAS  od žadatele  obdržela
Oznámení    o  stažení  Žádosti  o  dotaci  ze  strany  Žadatele  a  ukončení  realizace  projektu  v rámci  PRV  2014-2020.  Důvodem  byla  neúměmě  velká  administrace  projektu
s ohledem na výši požadované dotace. Na základě požadavku žadatele byla dne 12.6. 2017 ukončena administrace žádosti o dotaci.

Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností

Číselné označení Číslo Fiche Název žadatele IČžad=t_eTe___ Název proj ektu Místo realizace projektu Bodový zisk

01/2017/12 F4 LUKÁŠ KRÁLÍČEK 66801745 Pořízení vybavení nové přij ímacíkanceláře,showroomuaprodejny Podbřezí 90

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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Fiche 6 Lesnické technologie a produkty

Číselné ozna`č'ení Čiísuo mich,e Název žadatdle IČ žadatele Název projektu MÍsto realizace projektu Bodový zisk  :1

01/2017/29 F6 KRISTINA 45545090 Kolový nakladač České Meziříčí, Mokré, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Ukončení
COLLOREDO- Nepasice, Krňovice, Polánky, Vysoký Újezd, administrace
MANSFELDOVÁ Libníkovice, Štěnkov, Bolehošť, Křivice, Týniště nadOrlicí,Ostašovice,Bačetín,DeštnévOrlickýchhorách,Dobré,Dobruška,Kounov,Dobřany,Očelice,0lešnicevOrlickýchhorách,Opočno,Podbřezí,Přepychy,Sedloňov,Semechnice,Tmov,Ježkovice

Zdjžvod#ě#J' #Ao#Čc"z' arďi%í.ni.sfrace.. U proj ektu byla ukončena administrace, neboť mobilní stroj e pro sortimentaci dříví j sou způsobilé pouze jako součást dřevozpracuj ícího
provozu. Žadatel podal žádost do oblasti investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství.

V případě shodného počtu bodů byly projekty řazeny dle výše požadované dotace (tzn. preferován byl projekt s nižší požadovanou dotací).

Rozhodovací orgán MAS rozhodl, že u tzv. hraničních projektů (tzn. u projektů, které nebylo možné v rámci stanovené alokace podpořit v plné výši) u Fichí č.

2  Konkurencenceschopnost  zemědělských  podniků  a  č.  4  Založení  a  rozvoj.  nezemědělských  činností  došlo  k dodatečnému  navýšení  alokace  přesunem

nedočerpaných finančních prostředků z Fiche č. 3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů.

Důvodem  přesunu  finančních  prostředků  ztéto  Fiche  je  podpora  hraničních  projektů  z  ostatních  Fichí  a  naplnění  stanovených  indikátorů  Fiche  č.  3

Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů projekty předloženými do této oblasti podpory v rámci této výzvy MAS.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška


