
 
 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 
Zápis ze schůzky Programového výboru, 
ze dne 26. června 2012 v kanceláři MAS 
 
 
Přítomni: 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
František Kopecký, FO Hustopeče n/B 
Alena Veličková, SDH Horní Újezd 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jana Světlíková, Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice 
 
Hosté: 
Lucie Machová, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
 
F. Kopecký provedl kontrolu minulých usnesení – bez připomínek 
Zapisovatel – L. Machová 
Ověřovatel zápisu – F. Maršálek 
F. Maršálek přivítal přítomné členy a zahájil jednání. 
Program jednání: 
1) Schválení pořadí projektů Výzvy č. 1/2012 
(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
F. Kopecký promítl přítomným finanční plán SPL a navrhl dát do oběhu veškerou rezervu 
z Portálu farmář, což je cca 960.000 Kč. Tato rezerva dle pravidel PRV nejde ponechat na 
zázemí MAS 2014, musí být využita v op. IV.1.2., proto budou finance využity ve Fichích.  
 
1/ Schválení pořadí projektů Výzvy č. 1/2012 
Na začátku jednání byli členové PV seznámeni s průběhem jednání VK, které se konalo 
25.6.2012. Jeden z hodnotitelů v termínu nedodal bodování projektů, z toho důvodu 
nevzniklo z jednání dne 25.6.2012 usnesení. Dnes dopoledne hodnotitel hodnocení dodal, 
byla doplněna tabulka o chybějící body, předseda Výběrové komise Z. Lév podepsal usnesení 
s doplněnou tabulkou, na kterém se dohodla VK na svém jednání. 
Výsledná tabulka jednání VK: 
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Celkem bylo přijato 17 žádostí o dotaci, z toho bylo 15 žádostí doporučeno výběrovou komisí 
k realizaci. Zbylé dva projekty nedosáhly požadované hranice bodů. 
F1 – 7 žádostí s celkovou požadovanou dotací 2.785.700 Kč, původní alokace 2.684.230 Kč; 
F5 – 2 žádosti s celkovou požadovanou dotací 996.562 Kč, původní alokace 1.844.264 Kč; 
F7 – 5 žádostí s celkovou požadovanou dotací 2.469.558 Kč, původní alokace 1.958.117 Kč; 
F8 – 1 žádost s požadovanou dotací 501.925 Kč, původní alokace 535.650 Kč. 
Celkem požadovaná dotace 6.753.745 Kč, původní alokace celkem 7.022.261 Kč. 

Z F5 se převede do F1 101.470 Kč, do F7 511.441 Kč. 
 
Usnesení 1: 
PV souhlasí s využitím odložené rezervy na zázemí MAS 2014, které dle pravidel nelze využít 
jinak než do opatření IV.1.2. pro přidělení dotací v opatření IV.1.2. v letech 2012 a 2013 
v těchto částkách: 
Rok 2012 – 691.559 Kč 
Rok 2013 – 268.516 Kč 
(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
Usnesení 2: 
PV odsouhlasil přesun finančních prostředků z F5 do F1 a F7 v této výši: 
Z F5 do F1 101.470 Kč 
Z F5 do F7 511.441 Kč 
Celkem z F5 se přesouvá 612.911 Kč. 
(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 
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Usnesení 3: 
PV schvaluje výši alokací v tomto znění: 
F1 – 2.785.700 Kč 
F5 – 996.562 Kč 
F7 – 2.469.558 Kč 
F8 – 501.925 Kč 
Celkem 6.753.745 Kč 
(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
Alokace ve F1 a F7 bude v příští Výzvě (č.1/2013) ponížena o přesunuté finanční prostředky 
z F5 tak, aby zůstalo zachováno procentní rozdělení finančního plánu SPL dle jednotlivých 
Fichí a priorit. O tom, zdali bude F5 vyhlášena v příští Výzvě rozhodne PV při schvalování další 
Výzvy (vyhlašovaných Fichí). Jelikož ale zájem byl velmi malý, kancelář MAS se přiklání 
k tomu aby F5 již dále vyhlašovaná nebyla. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lucie Machová 
 
Ověřil: František Maršálek 


