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

Zápis ze schůzky Programového výboru, 
ze dne 5. března 2009 v kanceláři MAS 
 
Přítomni: 
Jana Černá, TJ Sokol Střítež nad Ludinou 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Oldřich Šnajdárek, soukromý zemědělec Klokočí 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Jana Světlíková, Český rybářský svaz 
 
Hosté: 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
František Kopecký, Rozvojové partnerství 
Gabriela Olivová, Rozvojové partnerství 
 
 
Vypořádání připomínek k Metodickému pokynu pro hodnocení projektů v rámci výzvy 
č.1/2009 pro fiche 2,3,6,7 
František Kopecký postupně představil jednotlivé metodické pokyny a připomínky, které byly 
Rozvojovému partnerství doručeny. Přílohou tohoto zápisu jsou Metodické pokyny 
s připomínkami a finální Metodické pokyny. 
Fiche 2 Zemědělské a potravinářské produkty 
Kritérium 2 Uplatňování inovačních přístupů (9 bodů) 
2A Zapojení do certifikačního systému Vyrobeno na Hranicku (5 bodů) 
2B Uplatňování dalších inovačních přístupů (4 body) 
Pan Čoček navrhuje u tohoto kritéria změnit poměr bodování z 5:4 na 4:5. Programový výbor 
tuto připomínku zapracoval, jelikož zapojení do certifikačního systému Vyrobeno na 
Hranicku je podmínkou této fiche. 
 
Kritérium 3 Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství (3 body)  
Toto kritérium je rozděleno na 3 podbody (a, b, c), přičemž po splnění všech třech podbodů 
žadatel získá plný počet bodů. 
Programový výbor navrhl 3 podbody stáhnout na dvě – bod a byl vyřazen a zůstal pouze bod 
b- ten byl ještě rozdělen na dva podbody a bod c, 2b získá žadatel za bod a a 1b za bod c. 
  
Kritérium 6 Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (9 bodů) 



 
 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 
Toto kritérium připomínkoval pouze pan Čoček, ale jeho připomínka nebyla relevantní, proto 
nebyla zapracována. 
 
Kritérium 7 Přidaná hodnota projektu 
7A Ekonomická přidaná hodnota (5 bodů) 
F. Kopecký představil způsob výpočtu přidané hodnoty. Pan Škoda upozornil, že pokud 
podnikatel vede pouze daňovou evidenci, nemá k dispozici údaje potřebné pro výpočet 
těchto údajů. Tato připomínka bude ověřena managementem na CP SZIF.  
Dále pan Škoda navrhl zvýšení % přidané hodnoty podniku z 2 na 10% a také změnu 
z ročního nárůstu přidané hodnoty na nárůstu do 2 let po ukončení projektu. Žadatel může u 
tohoto kritéria 0 nebo 5 bodů. 
Tento způsob výpočtu bude použit i ve fichi 7 Rozvoj cestovního ruchu, kritérium 11A 
Ekonomická přidaná hodnota. 
 
Kritérium 8 Uvedení nového produktu na trh (5 bodů) 
Pan Čoček navrhuje zapracovat do metodického pokynu, že pokud bude výrobce nucen 
ukončit výrobu nového produktu, bude muset na trh uvést výrobek jiný. Nemusí tedy po 
dobu udržitelnosti projektu vyrábět pouze produkt, který se zavázal vyrábět v projektu. 
Ostatní připomínky nebyly zapracovány. 
 
Usnesení: 
Programový výbor schvaluje Metodický pokyn pro hodnocení projektů k výzvě č.1/2009 pro 
fichi 2 Zemědělské a potravinářské produkty v předneseném znění a dále schvaluje 
zapracování výše uvedených připomínek a změn. 
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
Fiche 3 Lesnická infrastruktura 
K tomuto metodickému pokynu nebyly žádné připomínky. 
 
Usnesení: 
Programový výbor schvaluje Metodický pokyn pro hodnocení projektů k výzvě č.1/2009 pro 
fichi 3 Lesnická infrastruktura v předneseném znění. 
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Fiche 6 Spolkový život a sport 
Kritérium 9 Víceúčelovost projektu (široké spektrum uživatelů) (15 bodů) 
9A Cílové skupiny projektu (5 bodů) 
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Jan Balek navrhuje zrušit u tohoto kritéria taxativní výčet cílových skupin. Na to, kdo je 
relevantní cílová skupina budou hodnotitelé proškoleni. 
 
Usnesení: 
Programový výbor schvaluje Metodický pokyn pro hodnocení projektů k výzvě č.1/2009 pro 
fichi 6 Spolkový život a sport v předneseném znění a dále schvaluje zapracování připomínky 
J.Balka. 
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Fiche 7 Rozvoj cestovního ruchu 
Kritérium 4 Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let (9 bodů) 
Toto kritérium je rozděleno na 3 podkritéria(a, b, c) a za splnění každého získá žadatel 3 
body. Programový výbor navrhl vyřazení  podkritéria c a přerozdělit bodové hodnocení takto: 
a – 3body, b - 6 bodů. 
 
Kritérium 5 Zaměření dopadů projektu na ženy (9 bodů) 
Toto kritérium je rozděleno na 3 podkritéria(a, b, c) a za splnění každého získá žadatel 3 
body. Programový výbor navrhl vyřazení  podkritéria c a přerozdělit bodové hodnocení takto: 
a – 3body, b - 6 bodů. 
 
Kritérium 8 Realizace projektu je šetrná k životnímu prostředí (15 bodů) 
Toto kritérium je rozděleno na 5 podkritérií (a, b, c, d, e) a za splnění každého získá žadatel 3 
body. Blanka Hlaváčková navrhuje zrušit u podkritéria e závazek k získání certifikátu a 
nahradit jej tím, že se žadatel zaváže umožnit návštěvníkům třídění odpadu. 
 
Kritérium 9 Udržitelnost výstupů projektu (15 bodů)   
9A Využitelnost výstupů projektu 
Blanka Hlaváčková: vytíženost objektu či půjčoven – zde nemožno dosáhnout dostatek bodů, 
neboť 100% vytíženost je nereálná. Navrhuji jako základ 20% vytížení za 4body a za každých 
dalších 10% navíc 1 bod. Tuto připomínku Programový výbor nezapracoval. 
 
Usnesení: 
Programový výbor schvaluje Metodický pokyn pro hodnocení projektů k výzvě č.1/2009 pro 
fichi 7 Rozvoj cestovního ruchu v předneseném znění. 
(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Zapsala: Gabriela Olivová 
 
Ověřil: Dalibor Škoda 


