Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí

ZÁPIS
z jednání Výběrové komise
Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Místo konání: kancelář MASVHV, Hovězí
Na pondělí 27.5.2013 v 14:30 hodin bylo svoláno zasedání Výběrové komise Místní akční skupiny
Valašsko – Horní Vsacko, dále jen MASVHV.
Účast:
Vedení zasedání Výběrové komise:
Zapisovatelka:

viz. prezenční listina
Ing. Josef Zvěřina, předseda VK,
Mgr. Petra Zádilská, manažer MAS pro SPL

1. Zahájení a přivítání členů Výběrové komise
V úvodu jednání předseda Výběrové komise (dále jen VK) přivítal přítomné a krátce shrnul hodnocení
jednotlivých projektů. V rámci hodnocení nedošlo k závažnějším chybám při posuzování projektů.
2. Souhrn bodového hodnocení projektů přijatých v 8. Výzvě MASVHV
V následujícím bodě zasedání předseda VK požádal manažerku o přednesení výsledků bodového
hodnocení přijatých projektů. Manažerka MASVHV představila přítomným výsledky bodového hodnocení
Výběrovou komisí a pořadí projektů v jednotlivých Fichích po veřejné obhajobě (viz.příloha), která proběhla
dne 22.5.2012 Bylo hodnoceno celkem 22 projektů. Jeden z žadatelů se nedostavil.
Členové Výběrové komise vzali pořadí projektů na vědomí.
3. Návrhy pro Programový výbor a Valnou hromadu
Předseda VK nejprve uvedl, že v důsledku nejasností a nesrovnalostí v projektové žádosti žadatele:
Vlastimil Stupka s.r.o. bylo provedeno místní šetření. Zpráva z místního šetření byla přednesena členům
VK a je podkladem pro následná jednání Programového výboru a Valné hromady. Na místě samém bylo
zjištěno, že žadatel již začal s realizací projektu. V projektové žádosti jsou zkresleny některé informace,
zejména stávající zařízení sloužící jako bufet pro návštěvníky vleku. V žádosti nebyla odpočítána plošná
výměra a žadatel opakovaně na odstranění tohoto požadavku nereagoval. Dále bylo zřejmé, že toto
zařízení bude i nadále funkční, což je v rozporu s pravidly pro poskytování dotací. Proběhla diskuze kolem
tohoto projektu, ke kterému byly vzneseny pochybnosti i na samotné obhajobě. VK jednomyslně rozhodli o
návrhu neregistrovat tento projekt na RO SZIF z důvodu porušení pravidel (viz. příloha Zpráva z místního
šetření).
Členové Výběrové komise navrhují nedoporučit tento projekt k registraci na RO SZIF.
Dále předseda představil návrh možného přerozdělení alokace v této výzvě. Převisy požadované dotace
jsou u Fichí 1 a 2, tedy u zemědělců a podnikatelů a to více jak 1 mil. Kč. Naopak zůstane nevyčerpaná
alokace ve Fichích 4 a 5. Ve Fichi 7 chybí 54 362,- Kč. Celková alokovaná částka ke dni 27.5.2013 je
5 276 523,- Kč. Celkový převis je 391 267,- Kč. Vzhledem k výsledkům bodového hodnocení je zde návrh
nepodpořit dva bodově nejslabší projekty ve Fichích, kde je největší převis. V takovém případě by bylo
podpořeno k realizaci celkem 19 projektů v plném rozsahu. Ještě by byl nutný přesun menší částky
z alokace IV.1.1. cca 16 tis. Kč. V následné diskusi členové VK řešili i jiné možnosti přerozdělení – např.
podpořit všechny zemědělce nebo všechny podnikatele. U podnikatelů by šlo o jeden projekt nepodpořený
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a výrazné krácení jednoho z projektů, což by zřejmě znamenalo, že by žadatel
odstoupil od možnosti realizovat projekt z dotace. U zemědělců by to byly nepodpořené dva projekty a
výrazné krácení 1 projektu, což by znamenalo podpoření 18 projektů. Přítomní členové VK diskutovali o
nastavených preferenčních kritériích a případných změnách pro další programovací období, protože nyní
jsou některá z nich velmi subjektivní. Návrhy na změny byly např.: zvýhodnění mikropodniku, který
zaměstnává lidi než podporu těch kteří nezaměstnávají. Nebo naopak zvýhodnění založení nového
mikropodniku. Ale také byla diskutována problematika účelně vynaložené dotace a skepse k určitým
projektovým záměrům a jejich životaschopnosti. Členové výběrové komise vyjádřili postupně své názory
k výše diskutovanému tématu. Závěr ale vyzněl jednoznačně pro fakt, že v této fázi nelze změnit nastavená
pravidla. Pokud projekt získal bodové hodnocení a následná kontrola nezjistila pochybení závažná
pochybení hodnotitelů, je nutno pořadí podle získaných bodů respektovat. Manažerka MAS uvedla, že
k tomu aby byly vzneseny námitky vůči některým projektům případně vyzdvihnuty druhé, sloužila právě
veřejná obhajoba, kde byla možnost se k jednotlivým projektům vyjádřit a bodově neohodnotit nebo naopak
zvýhodnit projekty. V této chvíli se jednání týká schválení pořadí hodnocených projektů. Po této diskusi se
hlasovalo o návrhu pro programový výbor, kdy mezi nevybranými projekty budou 2 bodově „nejslabší“
projekty: Vladimír Křenek ve Fichi 1 (počet bodů: 130) a Radomír Štefek ve Fichi 2 (počet bodů: 142) a
převedení částky 16 130,- Kč ze IV.1.1 na projekty a tím bude v celém rozsahu podpořeno 19 projektů z 21
přijatelných a bodově ohodnocených. Členové VK vyjádřili podporu danému návrhu a odsouhlasili jej
nadpoloviční většinou přítomných členů VK. Výše popsaný návrh vyhodnocení předložených projektů bude
předložen ke schválení programovému výboru MAS. Na konci jednání zazněl od členů výběrové komise
návrh na nutnost dalších úprav hodnocení žádostí o dotaci, které se bude týkat v případě následujících
výzev v programovacím období 2014 – 2020. Zmínka o tomto rozhodnutí bude zapracována do nové ISÚ.
Členové výběrové komise schválili návrh na doporučení 19 projektů v této výzvě a přesunu části
alokace do této výzvy.
4. Závěrečné shrnutí
V závěru byli členové VK informováni o dalším postupu při delegování projektů na RO SZIF v Olomouci.
Předseda VK shrnul výsledky zasedání a pozval přítomné na plánovanou Valnou hromadu, která se
uskuteční příští týden, přesný termín a pozvánka bude zaslána mailem. S přáním pěkného dne ukončil
zasedání.
V Hovězí dne 27.5.2013

Zapsala: Mgr. Petra Zádilská

Ověřil: Ing. Josef Zvěřina

