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

Zápis ze schůzky Programového výboru, 
ze dne 19. ledna 2010 v kanceláři MAS 
 
Přítomni: 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 
Arnošt Hradil, FO Provodovice´ 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Jana Světlíková, Český rybářský svaz 
Jana Černá, TJ Sokol Střítež nad Ludinou 
 
Hosté: 
František Kopecký, Rozvojové partnerství 
Lucie Machová, Rozvojové partnerství 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
 
 
1/ Zhodnocení Výzvy č.1/2009 – zpráva manažera MAS + komentáře předsedy MAS, 
předsedy Prog. výboru a předsedy Výběrové komise 
 
František Kopecký v úvodu informoval, že k jeho manažerské zprávě dosud neobdržel 
komentáře předsedů MAS, Prog. výboru a Výběrové komise a externího poradce. Tyto 
komentáře tak budou představeny na příštím jednání Programového výboru. Kopecký pak 
účastníky seznámil prozatím s hodnotící zprávou manažera MAS o průběhu Výzvy č.1/2009 
(zpráva přílohou tohoto zápisu).   
Pí Stržínková se zastavila u bodu práce Výběrové komise a dotázala se, zda dobrovolné 
vyloučení z procesu hodnocení projektů v dané Výzvě (např. na základě pracovní 
zaneprázdněnosti) znamená automaticky ukončení členství ve Výběrové komisi. Kopecký 
vysvětlil, že takový člen, který požádá o vyloučení z procesu hodnocení, nadále zůstává 
členem Výběrové komise, jen se pro danou Výzvu neúčastní procesu hodnocení a nedostane 
žádnou odměnu. Z diskuse vyplynulo, že podnětem k vyloučení z Výběrové komise by byla 
pouze takováto opakovaná neúčast v procesu hodnocení. Stejná situace platí pro ty členy 
komise, kteří byli komisí vyloučeni z procesu hodnocení kvůli neúčasti na školení. I ti zůstávají 
nadále členy Výběrové komise.  
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Programový výbor dá ke zprávě stanovisko na svém příštím zasedání, až bude seznámen i s 
komentáři v nadpisu tohoto bodu zmíněných osob. 
 
2/ Závěry ze setkání Výběrové komise 
Předseda Výběrové komise pan Lév, který se nemohl jednání zúčastnit pověřil manažera 
MAS, aby seznámil přítomné se závěry ze setkání Výběrové komise, které proběhlo 
9.12.2009 v Teplicích n.B. (závěry ze setkání přílohou tohoto zápisu).  
Pí Stržínková se zastavila u bodu porušení povinností 2 členů Výběrové komise, kteří 
nedodali povinné slovní komentáře ke svému hodnocení. Zeptala se, zda je dodali alespoň po 
upozornění. Kopecký odpověděl, že je nedodali ani potom. Pí Stržínková se dotázala, zda jim 
byla alespoň snížena odměna. Kopecký odpověděl, že odměna zůstala ve stejné výši. 
Přítomní se pak v diskusi shodli, že napříště informace o takovémto porušení Statutu 
Výběrové komise má být přenesena na jednání Výboru partnerství, kde se bude rozhodovat 
o výši odměny a tato má být adekvátně ponížena. Tato možnost snížení odměny za porušení 
povinností bude zapracována taktéž do Statutu Výběrové komise. 
Následně pak byl podán podnět k hlasování, aby Programový výbor doporučil Valné hromadě 
tyto 2 členy (Trna, Pavelková) z Výběrové komise odvolat. 
 
Usnesení: 
Programový výbor vzal na vědomí závěry ze setkání Výběrové komise a doporučuje Valné 
hromadě odvolání 2 členů Výběrové komise, kteří po opakované výzvě nedodali povinné 
slovní komentáře k hodnoceným projektům. 
(pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0) 
 
3/ Vyhodnocení mapování projektových námětů pro Výzvu č.1/2010, vznik nových Fichí 
 
Kopecký seznámil přítomné s výsledkem mapování zájmu o dotace z Programu LEADER na 
rok 2010. Mapování probíhalo v období listopad 2009 – 15. leden 2010. Záměry byly 
zjišťovány v 5 oblastech, přičmež bylo využito formy článků v Hranickém týdnu, emailových 
rozesílek, aktualit na webu, Zpravodaje Regionu Hranicko, osobních a telefonických 
konzultací. 
Výsledek mapování je následující: 
Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků – 3 potenciální zájemci 
Fiche č.4 Lesnická technika – 6 potenciálních zájemců 
Fiche č.7 Rozvoj cestovního ruchu – 6 potenciálních zájemců 
Zvažovaná nová Fiche č.8 Pěší trasy a hipostezky – 3 potenciální zájemci 
Zvažovaná nová Fiche č.9 Zakládání a rozvoj malých podniků – 19 potenciálních zájemců 
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V diskusi byly výsledky mapování rozebrány a přítomní hovořili především o vzniku dvou 
nových Fichí.  Diskuse se dotkla dřívějšího menšího zájmu ze strany zemědělců a podnikatelů 
v cestovním ruchu. I to může být důvodem pro založení nových Fichí.  
Pan Maršálek se zeptal, z kterých stávajících Fichí by byly alokace do nových Fichí přeneseny. 
U Pěších tras a hipostezek by to bylo z oblasti Cestovní ruch, protože Fiche svým zaměřením 
do této oblasti spadá. Vznik tras a hipostezek byl umožněn už ve stávající Fichi č.7, která 
ovšem celá zákládá veřejnou podporu. Nyní se jen založí pro tyto záměry speciální Fiche 
nová, která nebude zakládat veřejnou podporu. U malých podniků by se poměrně pokrátily 
alokace ze všech ostatních Fichí a muselo by se změnit nastavení finančního plánu SPL. Pan 
Maršálek uvedl, že nesouhlasí, aby se jakkoliv zemědělcům krátily jejich alokace.  
Většina přítomných se přiklonila k názoru, že i přes velký zájem o malé podnikání, nebudeme 
alespoň pro tuto výzvu zásadně měnit nastavení a priority SPL. Letošní rok bude naposledy 
otestován zájem zemědělců a podnikatelů v cestovním ruchu o dotace, pokud bude i letos 
zájem nízký, k úvahám o vzniku Fiche na rozvoj malého podnikání se Programový výbor vrátí 
na základě výsledku letošní Výzvy.  
 
Usnesení:  
Programový výbor schvaluje založení nové Fiche č.8 Pěší trasy a hipostezky a pověřuje 
manažera MAS přípravou obsahu Fiche. 
(Pro: 5, Proti: 4, Zdržel se: 0) 
 
Od této chvíle 8 přítomných členů 
 
Usnesení:  
Programový výbor schvaluje založení nové Fiche č.9 Zakládání a rozvoj malých podniků a 
pověřuje manažera MAS přípravou obsahu Fiche. 
(Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 4) 
Usnesení nebylo přijato 
  
4/ Stanovení Fichí a rozdělení alokací pro Výzvu č.1/2010  
Poté bylo přistoupeno k rozhodnutí, které Fiche budou vyhlášeny ve Výzvě č.1/2010. 
Podklady pro rozhodování byly finanční plán uvedený v SPL, skutečný vývoj finančního plánu 
SPL za roky 2008 a 2009, výsledek mapování zájmu. 
Na základě těchto podkladů bylo rozhodnuto, že budou vyhlášeny Fiche č.1 Rozvoj 
zemědělských podniků, č. 4 Lesnická technika a č. 5 Veřejná prostranství, které byly 
vyhlášeny v roce 2008 a jsou tak na řadě, aby byl dodržen finanční plán SPL. Dále Fiche č.7 
Rozvoj cestovního ruchu, kde nebyl loni velký zájem, alokace nebyla celá vyčerpána a oproti 
finančnímu plánu je čerpání alokace v této Fichi dosud podhodnoceno. Nakonec pak Fiche 
č.8 Pěší trasy a hipostezky, jejíž vznik byl před chvílí schválen. 
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Usnesení:  
Programový výbor schvaluje vyhlášení 5 Fichí ve Výzvě č.1/2010:  č.1 Rozvoj zemědělských 
podniků, č. 4 Lesnická technika, č. 5 Veřejná prostranství, č.7 Rozvoj cestovního ruchu, č.8 
Pěší trasy a hipostezky 
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Poté bylo přistoupeno k rozdělení alokací do Fichí pro Výzvu č.1/2010. Dle celkové přidělené 
alokace a po odečtení schválené Specifické části B – rozpočtu na zázemí MAS je k dispozici 
pro rok 2010 9 738 146 Kč. Snahou umístění alokací bylo maximální se přiblížení původně 
stanovenému finančnímu plánu. Přítomní se shodli, že nebudou ponechávat žádné 
prostředky v rezervě pro případnou druhou letošní výzvu a rozhodli o následovném rozdělení 
alokací do jednotlivých Fichí: 
 

Rozdělení alokací do Fichí ve Výzvě č.1/2010  
Programu LEADER „Měníme Hranicko“  

Číslo 
Fiche Název Fiche Alokace v Kč 

č.1 Rozvoj zemědělských podniků  2 400 000 Kč 
č.4 Lesnická technika 1 900 000 Kč 
č.5 Veřejná prostranství  1 938 146 Kč 
č.7 Rozvoj cestovního ruchu  3 000 000 Kč 
č.8 Pěší trasy a hipostezky 500 000 Kč 

celkem 9 738 146 Kč 
 
Usnesení:  
Programový výbor schvaluje rozdělení alokací pro Výzvu č.1/2010 dle přiložené tabulky 
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
Kopecký pak informoval o následujících krocích. Nejprve se sejdou poradní skupiny MAS, aby 
probraly případné změny podmínek ve Fichích, preferenční kritéria a výši bodů a podrobnější 
rozpracování naplnění preferenčních kritérií v Metodických pokynech pro hodnocení 
projektů. Na základě výsledků jednání vznikne návrh aktualizovaných Fichí a Manažer MAS 
připraví návrh znění Metodického pokynu. Ten bude zaslán členské základně MAS 
k připomínkování. K podobě Fichí a metodických pokynů se taktéž vyjádří Výběrová komise 
na svém setkání. Sebrané připomínky pak projedná Programový výbor, který schválí 
definitivní znění Fichí a Metodického pokynu. Poté budou bezodkladně připraveny Hlášení o 
změně, tak aby veškeré změny schválil také SZIF a Výzva mohla být vyhlášena v plánovaném 
termínu začátkem března 2010. 
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5/ Zapojení poradních skupin Ženy a Mládež do realizace SPL  
 
Kopecký informoval přítomné o neuspokojivém stavu zapojení poradních skupin Ženy a 
Mládež do hodnocení projektů, kde mají dle SPL dávat tyto skupiny doporučení Výběrové 
komisi v hodnocení pref. Kritérií Dopady projektu na ženy resp. mládež do 30 let. 
Kopecký upozornil, že v roce 2008 dostali členové těchto poradních skupin projekty emailem, 
což bylo pro rok 2009 zakázáno a tak v roce 2009 setkání poradní skupiny Ženy probíhalo tak, 
že se sešly v Kanceláři MAS a přímo na místě, bez možnosti důkladnějšího seznámení se 
s projekty, bodovaly příslušné kritérium jen na základě krátkého přečtení některých pasáží, 
bez možnosti hlouběji se s projektem seznámit. Poradní skupinu Mládež se ani nepodařilo 
svolat. Kopecký tedy navrhuje buď znovu umožnit členům obou skupin se s projekty 
důkladněji seznámit nebo tento princip opustit a najít jinou možnost jejich zapojení do 
realizace SPL. Z diskuse vyplynulo, že převažuje názor nadále je do procesu hodnocení takto 
přímo nezapojovat, ale spíše jim nabídnout účast na práci tematických poradních skupin, kde 
mohou vetknout do Metodických pokynů své představy o žádaných dopadech projektu na 
ženy resp. mládež. 
 
 
Zapsal: František Kopecký 
 
 
Ověřil: Arnošt Hradil, Dalibor Škoda 


