Zápis z jednání Rady
19. června 2018 15:30 – 17:30 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, Ing. Ivan Karbusický –
FARMA HUCUL, s.r.o., Mgr. Zdeňka Flousková – SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Žďár u Staré Paky, Ing. Petr Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou
Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,
Petra Vanclová – programový manažer
Mgr. Lenka Šulanová – programový manažer

Program:
1. Program rozvoje venkova (PRV), výzva 03
1.1. Seznámení s žádostmi o podporu
1.2. Šetření střetu zájmu
1.3. Výběr projektů, fiche 1, 2, 3
2. Operační program zaměstnanost (OPZ), výzvy 05 - 08
2.1. Seznámení s žádostmi o podporu
2.2. Šetření střetu zájmu
2.3. Výběr projektů, výzvy 05 a 08
3. IROP – výzvy v roce 2018
4. Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS
5. Projekt Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na rok 2018
6. MAP Jilemnicko
7. MAP Jilemnicko II
8. Projekt „Čistá řeka Jizera“

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
IČ: 26661675



Program rozvoje venkova (PRV)

1.1 Seznámení s žádostmi o podporu, které byly předloženy v rámci výzvy 03 PRV.
Petra Vanclová seznámila přítomné členy rady s žádostmi o podporu, které byly předloženy v rámci výzvy 03 PRV.
Výzva PRV 03 zahrnovala čtyři fiche, přičemž do jedné fiche žádná žádost o podporu předložena nebyla.
Všech 13 předložených žádostí splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti a postoupilo do věcného hodnocení.
Výběrová komise projekty ohodnotila a sestavila seznam projektů seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů
(všechny projekty splnily minimální bodovou hranici věcného hodnocení – 50 bodů).
FICHE 1 – ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY
Pořadové číslo
žádosti
2018/01

Modernizace vozového parku na farmě

Luboš Čeřovský

2018/03

Nákup svahového nosiče nářadí a obraceče píce za traktor

Ladislav Stehlík

2018/04

Investice do zemědělského podniku

Jaroslav Tomáš

2018/07

Modernizace vybavení

Zemědělské obchodní družstvo Roztoky - Kruh

2018/08

Modernizace farmy

Krakonošův ranč – hospodářské družstvo

2018/11

Řešení faremní dopravy

Kateřina Medunová

2018/12

Modernizace farmy

Oldřich Šubrt

Název projektu

Žadatel

FICHE 2 – ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY
Pořadové číslo
žádosti
2018/02

Nákup chladírenského vozu

Josef Kotyk

2018/10

Zefektivnění mléčné farmy

Luboš Čeřovský

Název projektu

Žadatel

FICHE 3 – PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ
Pořadové číslo
žádosti
2018/05
2018/06
2018/09
2018/13

Název projektu
Hospodaříme v Krkonoších
Efektivní využití suchých pilin, hoblin a dřevního prachu
z výroby na pile
Zefektivnění truhlářské výroby
Inovace projekční činnosti a zvýšení přepravní kapacity při
výrobě dřevostaveb

Žadatel
Vilém Hák
Jiří Novotný
Marek Šulc
Ing. Jiří Harcuba

FICHE 4 – KONKURENCESCHOPNÉ LESNICTVÍ
Pořadové číslo
žádosti
-

Název projektu
-

Žadatel
-

1.2 Šetření střetu zájmů
Po provedení šetření střetu zájmů, nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti (pohovor) podepsali členové rady etické
kodexy.
Paní A. Šedá identifikovala střet zájmů ve fichi 1 – zemědělské podniky. Diskuse ani hlasování ve věci výběru projektů
v rámci výzvy 03 PRV, případně úpravy alokace se nebude účastnit.
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1.3 Výběr projektů
Název výzvy:
Alokace:

FICHE 1 – Zemědělské podniky
1 000 000,00 Kč

Pořadí Poř. číslo Název projektu

Žadatel

Body

Dotace

Alokace:
1 000 000

Navýšená
alokace (max)
2 194 200,00

Zbývající
1
2
3
4
5
6
7

2018/03
2018/08
2018/07
2018/04
2018/01
2018/12
2018/11

Nákup svahového nosiče nářadí a obraceče píce za traktor
Modernizace farmy
Modernizace vybavení
Investice do zemědělského podniku
Modernizace vozového parku na farmě
Modernizace farmy
Řešení faremní dopravy

Ladislav Stehlík
Krakonošův ranč – hospodářské družstvo
Zemědělské obchodní družstvo Roztoky - Kruh
Jaroslav Tomáš
Luboš Čeřovský
Oldřich Šubrt
Kateřina Medunová

79
60
60
55
55
55
52

Celkem požadavek podpory:

597 000,00
270 000,00
300 000,00
210 000,00
239 700,00
510 000,00
700 000,00

403 000,00
133 000,00
-167 000,00
-377 000,00
-616 700,00
-1 126 700,00
-1 826 700,00

1 597 200,00
1 327 200,00
1 027 200,00
817 200,00
577 500,00
67 500,00
-632 500,00

2 826 700,00

Projekty byly výběrovou komisí ohodnoceny a seřazeny dle počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodového hodnocení jsou upřednostněny ty projekty, které tvoří
pracovní místo (plní indikátor SCLLD) a poté dle absolutní výše požadované dotace – projekt, který požaduje nižší dotaci, je v pořadí výše.
Pozn.

Alokace výzvy 03 PRV pro fichi 1 je nedostatečná. Za určitých podmínek v souladu s interními postupy MAS a metodikou ŘO lze tuto alokaci navýšit:
Celková alokace SCLLD na fichi 1 – zemědělské podniky je 5 250 000,00 Kč. Objem dotace, která byla rozdělena v první výzvě PRV činí 3 055 800,00 Kč. Ve výzvě 03
PRV lze tak podpořit projekty zemědělských podniků v maximální výši 2 194 200,00 Kč (celkovou alokaci SCLLD nelze přesáhnout), přičemž alokaci fiche 1 výzvy 03 lze
navýšit, pokud zároveň nedojde k přečerpání celkové alokace výzvy 03 PRV. Alokaci pro fiche 1 je možné navýšit maximálně o 1 194 200,00 Kč.
Přesun je možné provést z fiche 4, do které nebyla předložena žádost o podporu (nedočerpáno 3 500 000,00 Kč).
Seznam projektů fiche 1 byl doplněn o sloupce s přehledem čerpání. V případě původní alokace budou podpořeny dva projekty. Při max. navýšení alokace bude podpořeno
šest projektů, na v pořadí sedmý projekt je i navýšená alokace nedostatečná. Rada může rozhodnout o vytvoření seznamu náhradních projektů. Tyto projekty jsou podpořeny
v případě, kdy dojde k odstoupení či úspoře v jiném podpořeném projektu. Vzhledem k bodovému hodnocení, výši požadované dotace projektu na sedmém místě a zbývajícíMAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
IČ: 26661675

mu objemu dostupné alokace není efektivní vytvářet seznam náhradních projektů.
Z důvodu kvality předložených projektů i závazku čerpání lze doporučit navýšení alokace ve fichi 1 – zemědělské
podniky o 1 126 700,00 Kč (1 194 200,00 – 67 500,00 Kč).
1.1 Rada konstatuje, že finanční alokace na fichi 1 ve výzvě 03 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro podporu
předložených projektů není dostatečná.

1.2 Rada schvaluje přesun nedočerpaných finančních prostředků ve výši 1 126 700,00 Kč z fiche 4 –
konkurenceschopné lesnictví do fiche 1 – zemědělské podniky.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šedá)

1.3 Rada schvaluje výběr projektu žadatele:
Ladislav Stehlík s názvem: Nákup svahového nosiče nářadí a obraceče píce za traktor, poř. č. žádosti: 2018/03,
Krakonošův ranč – hospodářské družstvo s názvem: Modernizace farmy, poř. č. žádosti: 2018/08,
Zemědělské obchodní družstvo Roztoky - Kruh s názvem: Modernizace vybavení, poř. č. žádosti: 2018/07,
Jaroslav Tomáš s názvem: Investice do zemědělského podniku, poř. č. žádosti: 2018/04,
Luboš Čeřovský s názvem: Modernizace vozového parku na farmě, poř. č. žádosti: 2018/01,
Oldřich Šubrt s názvem: Modernizace farmy, poř. číslo žádosti: 2018/12
k realizaci.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šedá)

1.4 Rada schvaluje, že seznam náhradních projektů pro výzvu PRV 03, fichi 1 tvořen nebude.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šedá)

1.5 Rada neschvaluje projekt žadatele Kateřina Medunová s názvem: Řešení faremní dopravy, poř. č. žádosti:
2018/11 k realizaci.

Pro: 3

Proti: 0
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Zdržel se: 1 (Šedá)

Název výzvy:
Alokace:

FICHE 2 – Zemědělské produkty
1 000 000,00 Kč

Pořadí Poř. číslo Název projektu

Žadatel

Body

Dotace

Alokace:
1 000 000
Zbývající

1
2

2018/10
2018/02

Zefektivnění mléčné farmy
Nákup chladírenského vozu

Luboš Čeřovský
Josef Kotyk

51
51
Celkem požadavek podpory:

65 000,00
350 000,00
415 000,00

1.6 Rada konstatuje, že finanční alokace na fichi 2 ve výzvě 03 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro podporu předložených projektů je dostatečná.

1.7 Rada schvaluje výběr projektu žadatele:
Luboš Čeřovský s názvem: Zefektivnění mléčné farmy, poř. č. žádosti: 2018/10,
Josef Kotyk s názvem: Nákup chladírenského vozu, poř. č. žádosti: 2018/02
k realizaci.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šedá)

Nedočerpanou část finanční alokace lze po schválení ŘO přesunout do následujících výzev.
1.4 Rada bere na vědomí, že volná finanční alokace bude přesunuta do následujících výzev.

Pro: 3

Proti: 0
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Zdržel se: 1 (Šedá)

935 000,00
585 000,00

Název výzvy:
Alokace:

FICHE 3 – Podnikání na venkově
2 500 000,00 Kč

Pořadí Poř. číslo Název projektu
1
2
3
4

2018/06
2018/09
2018/13
2018/05

Efektivní využití suchých pilin, hoblin a dřevního prachu z výroby na pile
Zefektivnění truhlářské výroby
Inovace projekční činnosti a zvýšení přepravní kapacity při výrobě dřevostaveb
Hospodaříme v Krkonoších

Žadatel
Jiří Novotný
Marek Šulc
Ing. Jiří Harcuba
Vilém Hák

Body
58
50
50
50

Celkem požadavek podpory:

Dotace

Alokace:
2 500 000
Zbývající

832 500,00
81 000,00
179 100,00
224 100,00

1 667 500,00
1 586 500,00
1 407 400,00
1 183 300,00

1 316 700,00

1.8 Rada konstatuje, že finanční alokace na fichi 3 ve výzvě 03 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro podporu předložených projektů je dostatečná.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šedá)

1.9 Rada schvaluje výběr projektu žadatele:
Jiří Novotný s názvem: Efektivní využití suchých pilin, hoblin a dřevního prachu z výroby na pile, poř. č. žádosti: 2018/06
Marek Šulc s názvem: Zefektivnění truhlářské výroby, poř. č. žádosti: 2018/09
Ing. Jiří Harcuba s názvem: Inovace projekční činnosti a zvýšení přepravní kapacity při výrobě dřevostaveb, poř. č. žádosti: 2018/13
Vilém Hák s názvem: Hospodaříme v Krkonoších, poř. č. žádosti: 2018/05
k realizaci.

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šedá)

Nedočerpanou část finanční alokace lze po schválení ŘO přesunout do následujících výzev.
1.4

Pro: 3

Rada bere na vědomí, že volná finanční alokace bude přesunuta do následujících výzev.

Proti: 0
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Zdržel se: 1 (Šedá)



Operační program Zaměstnanost (OPZ)

1.1 Seznámení s žádostmi o podporu, které byly předloženy v rámci výzev 05 a 08 OPZ.
Lenka Šulanová seznámila přítomné členy rady s žádostmi o podporu, které byly předloženy v rámci výzev MAS 05 Prorodinná opatření III. a 08 - Zaměstnanost II. Do výzev jejichž předmětem byla podpora rozvoje sociálních služeb a
sociálního podnikání (název výzvy: 06_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální služby I. a 07_MAS „Přiďte
pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání II.) nebyly žádné žádosti o dotaci předloženy.
Předložené projekty splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupily do věcného hodnocení.
Výběrová komise projekty ohodnotila (k dispozici měla expertní posudek) a sestavila seznamy projektů seřazených
sestupně dle počtu dosažených bodů (oba projekty splnily minimální bodovou hranici věcného hodnocení).
05_MAS „PŘIĎTE POBEJT!“_OPZ_PRORODINNÁ OPATŘENÍ III.
Reg. číslo žádosti
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009824

Název projektu
Dětský klub EDDA Čistá

Žadatel
EDDA, z. ú.

08_MAS „PŘIĎTE POBEJT!“_OPZ_ZAMĚSTNANOST II.
Reg. číslo žádosti
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009823

Název projektu
Lepší šance pro trh práce

Žadatel
Pomocné ruce, z. s.

2.2 Šetření střetu zájmů
Po provedení šetření střetu zájmů, nezávislosti, nestrannosti a nepodjatosti (pohovor) podepsali členové rady etické
kodexy.
Žádný člen rady není ve střetu zájmu.
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2. 3 Výběr projektů
Název výzvy:
Alokace:

05_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření III.
1 167 370,00 Kč

Pořadí Registrační číslo projektu

1.

Žadatel

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009824 EDDA, z. ú.

Název projektu
Dětský klub EDDA Čistá

Body

85

Dotace
požadovaná
po výběrové komisi
1 143 750,00 Kč

1 143 750,00 Kč

2.1 Rada konstatuje, že finanční alokace výzvy 05_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření III. pro podporu předloženého projektu je dostatečná.

Rada přistoupila k hlasování o výběru projektu k realizaci.
2.2 Rada schvaluje výběr projektu žadatele EDDA, z.ú. s názvem: „Dětský klub EDDA Čistá“, reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009824 k realizaci.

Pro: 4

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Název výzvy:
Alokace:

08_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost II.
2 000 000,00 Kč

Pořadí Registrační číslo projektu

1.

Žadatel

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009823 Pomocné ruce, z. s.

Název projektu
Lepší šance pro trh práce

Body

70

Dotace
požadovaná
1 997 937,50 Kč

po výběrové komisi
1 454 337,50 Kč

Výběrová komise s přihlédnutím na doporučení externího hodnotitele, doporučila krácení způsobilých výdajů projektu (výše dotace) a navrhla podmínit získání podpory
zahájením realizace projektu neprodleně po podpisu právního aktu.
2.3 Rada konstatuje, že finanční alokace výzvy 08_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost II. pro podporu předloženého projektu je dostatečná.

Rada přistoupila k hlasování o výběru projektu k realizaci.
2.4 Rada schvaluje výběr projektu žadatele Pomocné ruce, z. s. s názvem: „Lepší šance pro trh práce“, reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009823 k realizaci
s podmínkou (úprava rozpočtu projektu – max. CZV 1 454 337,50 Kč a posun zahájení realizace projektu).

Pro: 4

Proti: 0
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Zdržel se: 0



Integrovaný regionální operační program (IROP)

V současné době kancelář MAS připravuje po změně metodiky ŘO nové vydání interních postupů IROP, výzev,
hodnotících kritérií, tak, aby bylo možné vyhlásit výzvy k předkládání žádostí o podporu v září 2018.
Rada byla seznámena s harmonogramem výzev, kdy se předpokládá vyhlášení výzev k 15. 9. 2018 a ukončení příjmu
žádostí k 31. 10. 2018.
Název výzvy MAS, popř. číslo

Aktivita

Alokace výzvy
(CZK)

5.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-II

sociální bydlení
výstavba, rekonstrukce, rozšíření a
6.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Sociální podnikání-investice-II
vybavení sociálních podniků
infrastruktura pro základní
vzdělávání,
7.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II
infrastruktura pro zájmové a
neformální vzdělávání

3 908 917 Kč
1 052 632 Kč

2 188 421 Kč

3.1 Rada schvaluje harmonogram výzev na rok 2018.
Pro: 4


Proti: 0

Zdržel se: 0

Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS

Žádost o kombinovanou platbu č. 03 byla prostřednictvím depeše MS2014+ předložena dne 27. 4. 2018 (výdaje za
období 01-03/2018), pokyn k platbě byl ze strany ŘO proveden 23. 5. 2018.
Následující žádost o kombinovanou platbu bude předložena za období 04-06/2018.
4.1 Rada bere na vědomí informaci o financování projektu „Řídící a administrativní schopnosti MAS“.



Projekt Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na rok 2018

Dne 11. 5. 2018 byla do kanceláře MAS doručena k podpisu smlouva o poskytnutí účelové dotace OLP/2070/2018.
Datovou schránkou bylo 14. 6. 2018 oznámeno zveřejnění této smlouvy Libereckým krajem v registru smluv.
5.1 Rada bere na vědomí informaci o stavu projektu „Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na rok 2018.



Projekt MAP Jilemnicko

Dne 15. 6. 2018 zaslala projektová manažerka připomínky k závěrečné zprávě o realizaci projektu a závěrečné žádosti o
platbu. Nejedná se o zásadní připomínky, spíše vysvětlení doloženého a opravu administrativní chyby.
4.1 Rada bere na vědomí informaci o stavu administrace závěrečné ZoR a ŽoP projektu MAP Jilemnicko.



Projekt MAP Jilemnicko II

Projekt MAS Jilemnicko II. reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008605 byl výběrovou komisí doporučen k
financování s výhradou.
Bohužel, celkové krácení bylo provedeno ve výši 909 988,80 Kč (výběrová komise byla velmi striktní, dokonce nad
rámec obou hodnotitelů). Způsobilé výdaje (kryté dotací ve 100% výši) ve výsledku činí 10 606 776,99 Kč. Projekt je
plánován na 4 roky (do 31. 1. 2022). Nejvýznamnější krácení bylo provedeno v položce rodilý mluvčí.
Tuto informaci rada obdržela prostřednictvím e-mailu.
A. Hančová zjišťovala možné kroky k odvrácení ponížení rozpočtu CZV projektu. Dle sdělení manažerky projektu (ŘO
OPVVV) se nelze odvolat proti krácení jedné položky, výrok komise nelze zvrátit. Jediným řešením by bylo projekt
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ukončit ze strany žadatele a podat žádost novou. Nicméně, mzdový limit na položku rodilý mluvčí by tento krok
nevyřešil.
Prostřednictvím elektronické komunikace členové rady avizovali akceptování ponížení rozpočtu projektu.
5.1 Rada schvaluje akceptaci poníženého rozpočtu projektu MAP Jilemnicko II výběrovou komisí ŘO OPVVV a
realizaci projektu MAP Jilemnicko II v objemu 10 606 776,99 Kč (CZV).

Pro: 4


Proti: 0

Zdržel se: 0

Projekt Čistá řeka Jizera

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. byla oslovena k účasti ve společném projektu s pracovním názvem Čistá řeka Jizera. Jde o
iniciativu MAS, jejichž územím protéká řeka Jizera.
Předmětem projektu je společné čištění koryta řeky Jizery během víkendu / pá+so pravděpodobně v říjnu 2018. MAS by
měla vystupovat v roli koordinátora, oslovit ke spolupráci obce, spolky a veřejnost.
Jizera se protéká územím 7 měst a obcí MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. v celkové délce 21,645 km, přičemž na mnoha
místech není řečiště přístupné. Zároveň část území leží v národním parku KRNAP.
Prvním krokem by mělo být oslovení místních aktérů (obce, spolky, školy, dále pak KRNAP, atd.) ke spolupráci.
8.1 Rada bere na vědomí projekt s pracovním názvem Čistá řeka Jizera a podporuje jeho realizaci.
Zapsala: Ing. Anna Hančová

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2018.06.22
13:54:55 +02'00'
…………………..…………………….…

Alena Šedá

Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)
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