Zápis z jednání pracovní skupiny č. 3
Místo a datum konání: MAS ORLICKO Žamberk, 16. 5. 2016 od 13:00
Program:
1. Aktuální informace ke Strategii
2. Seznámení s postupy hodnocení a projednání návrhu principů výběru projektů
v souladu s pravidly, příprava výkladu VK
3. Seznámení s Metodikou definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních
míst
4. Nominace a volby externích hodnotitelů a členů VK
5. Informace o projektech spolupráce
6. Aktuální informace z národního kola PRV
7. Zprávy členů PS, různé (odsouhlasení termínu příštího jednání)
Přítomni:
Pavel Šisler, DSO Region Orlicko-Třebovsko
Ing. Jan Šeda, EducAdvice o.p.s.
Ing. Miloslav Hlavsa, KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Ing. Petr Mareš, soukromě hospodařící rolník
Ing. Vladimír Hovad, SILYBA a.s.
Ing. Bohuslav Kroulík, VVS Verměřovice s.r.o
Jiří Žabka, Žabka Jiří – Truhlářství
Ing. Oldřich Žďárský, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Ing. Tomáš Vacenovský, MAS ORLICKO, z.s.
Omluveni:
Petr Helekal, DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Ing. Josef Paďour, DSO Sdružení obcí Orlicko
Mgr. Miroslav Beran, Králický Sněžník, o.p.s.
Mgr. Eva Vaníčková, Orlické hory a Podorlicko, z.s.p.o.
Ing. Václav Brynda, VVS Verměřovice s.r.o

Ad 1 Aktuální informace ke Strategii
T. Vacenovský informoval o hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS ORLICKO (dále jen „Strategie“). Tato byla k hodnocení na Ministerstvo pro
místní rozvoj (dále jen „MMR“) předložena 18. 12. 2015. V březnu 2016 MAS obdržela
připomínky k formálním náležitostem a přijatelnosti od řídícího orgánu. Tyto
připomínky byly vypořádány a Strategie postoupila dále do věcného hodnocení. Proces
věcného hodnocení by měl dle předpokladů být ukončen v horizontu června či července
2016. K dokumentu se mimo MMR vyjadřuje dále Ministerstvo zemědělství a
Ministerstvo práce a sociálních věcí – vždy za příslušný programový rámec. Po
ukončení procesu hodnocení je možné řídícím orgánům předkládat ke schvalení již
konkrétní znění výzev pro dané fiche/opatření. Na základě schválené podoby výzev je
tyto možné poté vyhlašovat pro území MAS.

Usnesení:
 PS bere na vědomí aktuální stav strategie.
Ad 2 Seznámení s postupy hodnocení a projednání návrhu principů výběru projektů
v souladu s pravidly, příprava výkladu VK
Přítomni byli v tomto bodu seznámeni se systémem hodnocení projektů v rámci
programového rámce Programu rozvoje venkova (dále jen „PR PRV“). Mechanismus
hodnocení a schvalování projektů je popsán v „Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro
místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020“ – obecná a specifická část pro opatření 19 PRV (dále jen „Pravidla“).
Komunikace mezi žadatelem a SZIF, resp. MAS a SZIF včetně podávání žádostí o dotaci
probíhá především prostřednictvím elektronického prostředí „Portál farmáře“ (dále jen „PF“).
Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na PF a po vyplnění žadatelem
předána na MAS včetně příloh v elektronické podobě. MAS žádost o dotaci vytiskne a žadatel
ji před pracovníkem MAS podepíše. Přijaté žádosti o dotaci včetně příloh prochází
administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a
kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt.
Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a
provede výběr žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků
alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MAS. Po výběru
projektů MAS vybrané žádosti o dotaci elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a předá
žadateli. Žadatel žádost o dotaci včetně verifikovaných příloh pošle přes svůj účet na PF na
příslušný RO SZIF. RO SZIF provede registraci žádostí o dotaci do 5 pracovních dnů od
termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.
V další části tohoto bodu byla projednávána podoba konkrétních preferenčních (hodnotících)
kritérií (dále jen „PK“) stanovených pro jednotlivé fiche PRV. Principy pro stanovení PK
byly součástí PR PRV v rámci Strategie předložené k hodnocení na MMR. MAS dále
rozpracovala výklad těchto kritérií a navrhla pracovní skupině (dále jen „PS“) bodové dotace
pro jednotlivá kritéria. PS projednala všechna kritéria u jednotlivých fichí, respektive navrhla
některá vyloučit a některá nově doplnit. Tyto změny by měly být zahrnuty do úprav PR PRV
v rámci věcného hodnocení Strategie. Návrhy kritérií a bodového hodnocení byly zaslány
jako podklad pro jednání PS.
Mimo hodnotící kritéria jsou dále Pravidly stanovena kritéria přijatelnosti. Tato jsou buď
obecná pro všechny fiche stejná (1. Projekt lze realizovat v rámci území MAS, 2. Projekt je
v souladu se Strategií MAS), nebo specifická pro jednotlivé fiche (u fichí PRV/1 a PRV/3
nejsou Pravidly specifická kritéria přijatelnosti stanovena).

Připomínky a návrhy změn PS k PK u fichí PRV jsou následující:


PRV/1
 Princip projektu na čáře – není jasné, jakým způsobem budou body přiděleny; PS
navrhuje toto kritérium oddělit od ostatních a přepracovat systém udělení bodů tak,
aby byl transparentnější (analogicky u fichí PRV/2 – PRV/8); znění výkladu
upraveno následovně: Přednostně bude podpořen žadatel, jehož projekt je
realizován v obci s menším přírůstkem nebo větším úbytkem obyvatel v poměru k
celkovému počtu obyvatel v porovnání s údaji druhého žadatele (dalších žadatelů).
Pro stanovení změny počtu obyvatel se použije poslední dostupný statististický
údaj o počtu obyvatel ke dni ukončení výzvy a údaj o rok starší. V případě většího
úbytku obyvatel v poměru k jejich celkovému počtu v posledním sledovaném
období oproti roku předcházejícímu bude přidělen 1 bod. Druhému projektu
(případně dalším projektům se shodnými body) nebude bod přidělen a tím pádem
nebudou doporučeny k podpoře (body 0 / 1).
 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti – navrženo zvýšit bodové hodnocení
z 0 / 30 / 40 / 50 na 0 / 40 / 60 / 80 (zřízení 0; 0,5; 1; 2 a více pracovních míst)
s cílem významněji podpořit tento princip ve vazbě na plnění stanoveného
indikátoru výsledku 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader). Dále analogicky upravit bodování tohoto principu u fichí PRV/2
– PRV/6 tak, aby váha tohoto principu odpovídala zhruba 30-40% z celkového
počtu bodů stanovených pro konkrétní fichi.
 Princip spolupráce s dalšími subjekty v území – navrženo přidělení bodů
obligatorně navázat na členství v Zemědělském Klastru ORLICKO, z.s. v době
podání žádosti o dotaci. Analogicky bude upraveno také u fichí PRV/2 – PRV/4.
 Princip aktivního zemědělce – PS navrhuje, aby tento princip zahrnoval 2 kritéria
s následujícím výkladem:
o Žadatel má podanou jednotnou žádost na SZIF v roce podání žádosti o
dotaci nebo v roce předchozím a zároveň minimální zatížení 0,3 VDJ na ha
obhospodařované zemědělské půdy (body 0 / 5),
o Za vyšší intenzitu chovu hospodářských zvířat budou přiděleny další
preferenční body: 0,3 - 0,4 VDJ - 5 bodů, 0,4 - 0,5 VDJ 10 bodů, 0,5 a více
VDJ - 20 bodů. VDJ jsou vztaženy vždy na ha obhospodařované
zemědělské půdy (0 / 5 / 10 / 20).
Tento princip bude obdobně uplatněn také u fichí PRV/2 – PRV/4.
 Projekt je zaměřen na chov skotu, ovcí, koz nebo koní – tento princip bude nově
doplněn do PR PRV při věcném hodnocení. Body obdrží žadatelé, jejichž projekt
je zaměřen na chov skotu, ovcí, koz nebo koní (0 / 10).



PRV/2
 Princip projektu na čáře – viz fiche PRV/1
 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti – bodové hodnocení upraveno z 0
/ 30 / 40 / 50 na 0 / 30 / 50 / 70 (viz fiche PRV/1)
 Princip spolupráce s dalšími subjekty v území – viz fiche PRV/1
 Princip aktivního zemědělce – viz fiche PRV/1
 Princip zpracování vlastní produkce z přežvýkavců u podniků s živočišnou
výrobou – PS navrhuje toto kritérium vypustit
 Princip zpracování produktů rostlinné výroby za účelem výroby krmiv pro
přežvýkavce – PS navrhuje toto kritérium vypustit



PRV/3
 Princip projektu na čáře – viz fiche PRV/1
 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti – bodové hodnocení upraveno z 0 /
30 / 40 / 50 na 0 / 40 / 60 / 80 (viz fiche PRV/1)
 Princip spolupráce s dalšími subjekty v území – viz fiche PRV/1
 Princip aktivního zemědělce – viz fiche PRV/1
 Princip podpory zkvalitnění genetického materiálu (produkce osiv a sadby) –
znění výkladu kritéria je následující: Projekt obdrží bodové hodnocení v případě,
že jeho aktivity jsou zaměřeny na produkci osiv a sadby trav, léčivých,
kořeninových a aromatických rostlin nebo brambor. Doloží-li žadatel při žádosti o
dotaci protokol o uznání porostu z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského pro certifikaci osiv a sadby, obdrží bodové ohodnocení 10 bodů, v
opačném případě bodové ohodnocení neobdrží. Po schování žádosti o dotaci
dokládá úspěšný žadatel faktury za prodej osiv nebo sadby.
 Princip velikosti podniku – tento princip doplněn. Původně nebyl uveden, ale
použit také ve fichi PRV/1. Tato financována v rámci stejného článku (17, odst. 1.,
písm. a)) Nařízení o PRV. Jeho znění, výklad i bodování jsou shodné s fichí
PRV/1.



PRV/4
 Princip projektu na čáře – viz fiche PRV/1
 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti – bodové hodnocení upraveno z 0
/ 30 / 40 / 50 na 0 / 35 / 55 / 75 (viz fiche PRV/1)
 Princip spolupráce s dalšími subjekty v území – viz fiche PRV/1
 Princip aktivního zemědělce – viz fiche PRV/1



PRV/5
 Princip projektu na čáře – viz fiche PRV/1
 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti – bodové hodnocení upraveno z 0
/ 25 / 35 / 45 na 0 / 25 / 40 / 55 (viz fiche PRV/1)

 Princip podpory primárního opracování dřevní hmoty – MAS doplní do příštího
jednání PS výklad tohoto kritéria tak, aby nebylo diskriminační pro žadatele o
dotace z řad obcí.
 Princip podpory podniků hospodařící v lesích – MAS doplní do příštího jednání
PS výklad tohoto kritéria tak, aby nebylo diskriminační pro žadatele o dotace z řad
obcí.
 Princip vyššího podílu investice (celkových výdajů projektu) k velikosti
obhospodařovaného lesního majetku – MAS doplní do příštího jednání PS výklad
tohoto kritéria tak, aby nebylo diskriminační pro žadatele o dotace z řad obcí.


PRV/6
 Princip projektu na čáře – viz fiche PRV/1



PRV/7
 Princip projektu na čáře – viz fiche PRV/1
 Princip preference záměrů vycházejících z koncepce založené na potřebách
uživatelů (program rozvoje obce, strategický plán rozvoje dobrovolného svazku
obcí apod.) – PS ukládá MAS dopracovat výklad tohoto principu do svého příštího
jednání
 Projekt integrovaného charakteru – PS ukládá projít staré zápisy s návrhy tohoto
kritéria a případně jej vypustit pro duplicitu s kritériem uvedeným výše (záměry
vycházející z koncepce založené na potřebách uživatelů)
 Projekt předkládá svazek obcí nebo projekt předpokládá přípravu a realizaci ve
shodě – podnikatel, NNO… (neformální partnerství) – PS ukládá MAS
dopracovat výklad tohoto principu do svého příštího jednání



PRV/8
 Princip projektu na čáře – viz fiche PRV/1
 Projekt je administrativně z hlediska technické dokumentace plně připraven
k podání žádosti o dotaci – PS navrhuje tento princip z hodnocení vyloučit.
Původní předpoklad bodově zvýhodnit ty žadatele, kteří již mají v době podání
žádosti vydáno příslušné opatření stavebního úřadu, není relevantní. Pravidla totiž
stanovují podmínku mít v době podání pravomocné opatření stavebního úřadu
povinně.

Usnesení:
 PS bere na vědomí postupy a kritéria přijatelnosti projektů v souladu s Pravidly.
 PS bere na vědomí návrh preferenčních kritérií programového rámce PRV a ukládá
dopracovat je dle připomínek vznesených během jednání PS v souladu se zápisem.

Ad 3 Seznámení s Metodikou definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních
míst
T. Vacenovský představil Metodiku definice a způsobu kontroly nově vytvořených
pracovních míst (dále jen „Metodika“). Tato Metodika je součástí Pravidel jako příloha č. 14.
PS ukládá MAS ověřit na SZIF možnosti zaměstnání rodinných příslušníků u žadatelů OSVČ.
Dále ukládá prověřit výklad poslední věty Metodiky: „Do počtu vytvořených nových
pracovních míst nelze započíst osobu, která před nástupem k žadateli pracovala u subjektu,
které jsou majetkově či personálně propojené do druhého stupně“.
Usnesení:
 PS bere na vědomí Metodiku a ukládá MAS prověření výkladu nejasných částí
Metodiky.
Ad 4 Nominace a volby externích hodnotitelů a členů VK
Členové PS byli seznámeni se způsobem nominace a voleb externích hodnotitelů a členů
výběrové komise v souladu s čl. 12, odst. 6 stanov MAS ORLICKO.
Dále byli představeni nominovaní externí hodnotitelé s odůvodněním jejich nominace.
Členové PS byli rovněž vyzvání k hledání potenciálních dalších vhodných externích
hodnotitelů jako případných náhradníků. PS uložila prověřit zájem Ing. Jiřího Fišery (Jan
Parish - Správa Parishových lesů) a Ing. Vratislava Carvana (Optima Lanškroun s.r.o.) a také
v této věci kontaktovat pracovnici Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v České
Třebové paní Helenu Hrdinovou.
PS schválila navržený seznam externích hodnotitelů ve složení: Miroslava Celerová
(Kunvaldská a.s.), Ing. Jindřich Kalous (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí), Ing. Václav Kubín
(Agrokonzulta Žamberk spol. s r. o.), Ing. Bohuslav Kroulík (VVS Verměřovice s.r.o.), Ing.
Josef Franc (Město Letohrad), David Indra (soukromě hospodařící rolník, Horní Třešňovec),
Mgr. Jiří Švanda (V30, s..r.o., Heřmanice u Králík).
Usnesení:
 PS bere na vědomí informaci o způsobu nominace a volby externích hodnotitelů
a členů VK.
 PS schvaluje seznam externích hodnotitelů pro projekty PRV a ukládá MAS oslovit
další navržené.

Ad 5 Informace o projektech spolupráce
Byla přednesena zpráva o pokroku v rámci přípravy projektů spolupráce MAS (v rámci
opatření PRV 19.3.1. Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny). Nejvíce
pokročila u projektů „Využití starých a krajových odrůd ovocných dřevin“ (spolu s několika
MAS z Moravskoslezského kraje), „Regionální učební pomůcky pro žáky ZŠ na
Lanškrounsku“ (spolu s MAS Lanškrounsko) a „Digitalizace kronik měst a obcí, místních
periodik a děl lokálních autorů“ (spolu s MAS Litomyšlsko a MAS Nad Orlicí). Další
projekty budou postupně rozpracovány.
Usnesení:
 PS bere na vědomí informaci o projektech spolupráce.
Ad 6 Aktuální informace z národního kola PRV
T. Vacenovský členy PS informoval o končícím druhém kole výzvy z PRV (do 23. 5. 2016).
V rámci tohoto kola výzvy pomohla MAS žadatelům připravit 2 projekty do národního kola v
operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v rámci své hospodářské činnosti.
Ad 7 Zprávy členů PS, různé (odsouhlasení termínu příštího jednání)
Další jednání PS 3 proběhne v druhé polovině června 2016 po Valné hromadě MAS
ORLICKO, která se uskuteční 16. 6. 2016 v Dolní Dobrouči. Členové budou včas vyzváni
k hlasování o konečném termínu.
PS dále otevřela otázku možného přesunu první výzvy z fiche PRV/6 z roku 2017 do roku
2016. To by vyžadovalo změnu finančního plánu. Mechanismus nutné prověřit na SZIF a
případně zahrnout do změn v rámci věcného hodnocení Strategie.
Usnesení:
 PS ukládá MAS prověřit na SZIF možnosti změny finančního plánu Strategie s cílem
přesunu první výzvy z fiche PRV/6 na rok 2016.

