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ZÁPIS 
z jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 7. 7. 2020 v Novém Malíně 
 

Jednání výběrové komise bylo zahájeno v 10:00. 
 
Přítomno bylo 7 členů komise, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů PRV 
3. Hodnocení projektů 4. výzvy PRV – Fiche 1 (Zemědělci) 
4. Zhodnocení 4. výzvy PRV 
5. Hodnotící kritéria ve výzvách MAS, SCLLD MAS 2021+ 
6. Zápis z jednání 
7. Různé, diskuze a závěr 

 
K bodu 1 programu: 
Předseda výběrové komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že výběrová komise je 
usnášeníschopná. Nechal hlasovat o programu jednání, v původním znění: 
Hlasování: 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Usnášeníschopnost komise: ANO (dle přílohy – prezenční listina (7/9) – 77,78 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (2/7) – 28,57 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS 28,57 % (2), NNO 28,57 % (2), 
podnikatelé 42,86 % (3))  

 
Výběrová komise schvaluje program jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 

 
K bodu 2 programu 
Předseda komise předal slovo manažerce MAS, která přítomným členům zopakovala shrnutí k 
4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov. Zaměřila se Fichi 1, která byla přesunuta na toto jednání 
kvůli odvoláním dvou žadatelů, kterým byla v souladu s pravidly PRV ukončena administrace. 
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Dozorčí rada na svém jednání 3. 7. 2020, vzhledem k novým skutečnostem, schválila možnost 
pokračování administrace obou projektů a usnesla se nad tím, že obě žádosti o přezkum proti 
negativnímu hodnocení MAS jsou oprávněné (viz zápis dozorčí rady) – tzn., že obě žádosti 
budou předmětem dnešního hodnocení.  

 
V rámci Fiche 1 bylo přijato celkem 10 žádostí, administrativní kontrolou (20. 5. 2020 – 3. 7. 
2020) prošlo celkem 9 žádostí (1 žádost byla stažena ještě před ukončením příjmu žádostí – 
pro její chybné podání; žadatel znovu podal opravenou žádost). Hodnocení formálních 
náležitostí a přijatelnosti provedly manažerky kanceláře MAS Iva Svobodová, Adéla Nováková a 
Petra Kucinová, které před zahájením hodnocení podepsaly „Etický kodex MAS Šumperský 
venkov pro PRV“ (dále jen Etický kodex).  

Seznam přijatých žádostí, stejně jako seznam žádostí, které prošly administrativní kontrolou a 
kontrolou přijatelnosti, dostali členové komise předem elektronicky i tištěný na jednání, je 
dostupný na webu MAS. Projekty, které splnily podmínky administrativní kontroly, postoupily 
do dalšího kola hodnocení.  

Členové výběrové komise byli znovu proškoleni v procesu věcného hodnocení Fiche 1. Etický 
kodex, jako prostředek pro zamezení střetu zájmu, většina členů podepsala již na jednání 25. 6. 
2020, jeden člen výběrové komise podepsal na tomto jednání (nebyl přítomen 25. 6. 2020). 
Předseda výběrové komise konstatoval, že střet zájmu v této Fichi nebyl zaznamenán u 
žádného z členů komise.  

K bodu 3 programu: 
Členové výběrové komise přistoupili k hodnocení Fiche 1. Hodnotitelé hodnotili žadateli 

navržené body za jednotlivá preferenční kritéria, které uvedli v Žádosti o dotaci – na základě 

údajů, které žadatelé uvedli ve svých Žádostech o dotaci a doložených přílohách. Bodové 

hodnocení členové komise uvádějí v Hodnotících tabulkách pro každý projekt, které budou 

uloženy v kanceláři MAS. 

U většiny projektů výběrová komise svým hodnocením potvrdila, že si žadatelé nárokovali 

body oprávněně, s výjimkou žádosti „Modernizace farmy-napájení skotu“ s přiřazeným 

pořadovým číslem 2020-197-004-001-097, kterému se na základě doložených příloh rozhodla 

snížit bodové hodnocení u preferenčních kritérií: 
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Žadatel Název projektu 

Bodové 

hodnocení 

žadatel 

Bodové 

hodnocení 

VK 

Číslo 

kritéria 
Odůvodnění 

OSVČ 
Modernizace farmy-
napájení skotu 

70 45 

7 

Příloha Podrobný Harmonogram projektu – 
Žadatel si nárokuje maximální bodovou 
hranici (5 b.) za toto PK.  
Obsah přílohy, který je předmětem věcného 
hodnocení, však nesouhlasí s podáním a 
obsahem Žádosti o dotaci (data – „Začátek 
projektu“, „Konec projektu“, bod 4.1 – 
datum podání ŽoP na MAS), přestože byl 
žadatel k opravě v souladu s Pravidly dvakrát 
vyzván v rámci administrativní kontroly a 
kontroly přijatelnosti na MAS. 
Z toho důvodu se výběrová komise rozhodla 
snížit bodové hodnocení na 0 b. 

9 

Příloha Výpis z LPIS 
Žadatel si nárokuje maximální bodovou 
hranici (20 b.) za toto PK = Žadatel 
obhospodařuje 15-29,99 ha. 
Příloha „Výpis z LPIS“ není doložena 
k požadovanému datu, tak, jak je definováno 
v preferenčním kritériu. Z doložených příloh 
nelze objektivně zhodnotit množství 
obhospodařovaných pozemků dle LPIS na 
území MAS Šumperský venkov k datu podání 
Žádosti o dotaci. Dle definice PK zároveň 
platnost výpisu nesmí být starší než 30 dní 
před podáním Žádosti o dotaci. 
Žadatel byl k nápravě opakovaně vyzván 
v rámci administrativní kontroly a kontroly 
přijatelnosti na MAS. 
Pro nedostatečné doložení kritéria se 
výběrová komise rozhodla snížit bodové 
hodnocení na 0 b. 

 

Výběrová komise sečetla body, které projekty získaly. Předseda výsledky bodového hodnocení 

zapsal do „Seznamu projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z.s., které prošly 

procesem hodnocení“, na jejich základě určil pořadí projektů a došel k závěru, že všechny 

projekty dosáhly alespoň minimální bodové hranice výzvy, a mohou tedy být doporučeny 

programovému výboru ke schválení. Dal hlasovat o jeho schválení výběrovou komisí: 
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1) Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z.s., které prošly procesem 

hodnocení pro Fichi 1 - Investice do zemědělských podniků 

Žadatel Název projektu Místo realizace 
Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
nedoporučený VK 

OSVČ Nákup shrnovače Sobotín 80 Doporučený 

OSVČ 
Manipulační a fixační hrazení pro 
skot a koně 

Loučná nad Desnou 75 Doporučený 

OSVČ Mobilní zpevnění ploch Velké Losiny 65 Doporučený 

OSVČ Čelní nakladač Velké Losiny 65 Doporučený 

OSVČ Projekt do živočišné výroby Velké Losiny 65 Doporučený 

OSVČ Nákup secího stroje Dolní Libina 65 Doporučený 

OSVČ 
Pořízení nové zemědělské 
techniky 

Velké Losiny 63 Doporučený 

Bludovská a.s. 
Ocelová mostní váha Dolní 
Studénky - Králec 

Dolní Studénky 60 Doporučený 

OSVČ 
Modernizace farmy-napájení 
skotu 

Loučná nad 
Desnou, 
Vernířovice 

45 Doporučený 

 
 

Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje pro Fichi 1 Seznam projektů, které prošly procesem hodnocení 

v pořadí, jak je doporučuje programovému výboru ke schválení.  

 
 
K bodu 4 programu: 
Kvůli střetu zájmů hodnotila Fichi 9 hodnoticí komise. Hlasování o schválení Seznamu projektů, 
které prošly procesem hodnocení pro Fichi 9 (výstup jednání hodnoticí komise): 
Hlasování: 

Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželo se: 3 
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Výběrová komise schvaluje pro Fichi 9 Seznam projektů, které prošly procesem hodnocení 

v pořadí, ve stejném znění, jak jej navrhla pověřená hodnoticí komise. Tento seznam doporučuje 

programovému výboru ke schválení.  

K bodu 5: 

Členové na základě předchozích jednání diskutovali nad pojetím hodnoticích kritérií v příštích 

výzvách. Svá doporučení předají programovému výboru. 

Výběrová komise projednala přípravu strategie na budoucí programové období. 

 

K bodu 6 a 7: 

Předseda zadal kanceláři MAS, aby na základě podkladů z jednání vypracovala zápis, předala 

výsledky věcného hodnocení programovému výboru MAS a následně informovala žadatele o 

konečném výsledku věcného hodnocení. 

Předseda výběrové komise všem poděkoval za účast. 

 

Zapsala: 

Ing. Petra Kucinová 

 

 

Schválil: 

předseda výběrové komise 

Petr Fouček 
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