
 
 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 
 

Zápis ze schůzky Programového výboru, 
ze dne 13. ledna 2009 v kanceláři MAS 
 
Přítomni: 
Jana Černá, TJ Sokol Střítež nad Ludinou 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 
František Maršálek, ZD Partutovice 
 
Hosté: 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
František Kopecký, Rozvojové partnerství 
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství 
 
Alokace pro jednotlivé fiche v roce 2009 
František Kopecký přivítal přítomné a zahájil schůzku Programového výboru. Informoval 
výbor o přesunutí vyhlášení výzvy č.1/2009 z měsíce ledna na měsíc březen z důvodu tvorby 
nových pravidel PRV pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina ze strany MZe a SZIF. 
Stručně zrekapituloval alokace stanovené pro rok 2008 a poté skutečné rozdělení finančních 
prostředků na jednotlivá opatření a projekty. Představil způsob výpočtu jednotlivých alokací, 
který je uveden v SPL „Měníme Hranicko“. Způsob výpočtu v SPL je ale nevyhovující, jelikož 
při tvorbě SPL bylo předpokládáno, že MAS bude znát alokaci finančních prostředků na celé 
období až do roku 2013. Praxe je ale taková, že alokace je MAS oznámena na každý rok 
realizace zvlášť a to vždy na konci předešlého roku. Proto se již při vyhlášení výzvy č.1/2008 
Programový výbor shodl na tom, že se bude při rozdělování alokací, bude řídit 
zjednodušenou tabulkou, kde je každé fichi přidělena alokace v % na celé období realizace 
programu.  

Fiche  
Procentní 
rozdělení  

Rozvoj zemědělských podniků  17,1 
Zemědělské a potrav.produkty  7,9 
Lesní infrastruktura  5,5 
Lesnická technika  4,5 
Veřejná prostranství  15 
Spolkový život a sport  30 
Infrastruktura cestovního ruchu  20 
Rozvoj služeb volného času  100 
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Po zhodnocení výzvy č.1/2009 zasedne Programový výbor a stanoví nový plán alokací do 
konce roku 2013.   
 
MAS počítá prozatím s tímto rozdělením finančních prostředků: 

celkem alokace pro MAS na 2009 10 661 634 Kč 
Zázemí MAS maximálně 1 570 000 Kč 
Alokace pro Fiche 2009 minimálně: 9 091 634 Kč 

 
František Kopecký navrhuje rozdělit celkovou alokaci na rok 2009 na 78% pro výzvu 1/2009 a 
22% pro výzvu 2/2009. Přičemž 22% alokace na druhou výzvu bude brána jako rezerva, o 
jejímž využití v rámci výzvy 1/2009 nebo 2/2009 rozhodne Programový výbor po zhodnocení 
výzvy první. 
 
V rámci výzvy č.1/2009 budou vyhlášeny tyto fiche s alokací (Výzva 2/2009 předběžně): 

Fiche 
návrh 2009 
Výzva 1 v % Kč Výzva 2 v % Kč 

Rozvoj zemědělských podniků          
Zemědělské a potrav.produkty  23 2 091 076 Kč     
Lesnická infrastruktura 15 1 363 745 Kč     

Lesnická technika     10 909 163 Kč 

Veřejná prostranství      12 1 090 996 Kč 
Spolkový život a sport  20 1 818 327 Kč     
Rozvoj cestovního ruchu  20 1 818 327 Kč     
celkem 78 7 091 475 Kč 22 2 000 159 Kč 

 
 
Programový výbor schvaluje rozdělení alokaci pro rok 2009 ve výše uvedeném znění. 
(pro: 5, proti: 1, zdržel se: 0) 
 
 
 
Zapsala: Gabriela Olivová 
 
Ověřila: Jana Černá 


