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Zápis z jednání pracovní skupiny č. 3 
 
Místo a datum konání: MAS ORLICKO Žamberk, 16. 3. 2018 od 8:30 do 11:00 
 
Program: 

1. Aktuální situace v PRV 
2. Změna strategie PRV – přesun alokace 
3. Plán výzvy v roce 2018 
4. Výzvy (preferenční kritéria jednotlivých FICHÍ) 

 
Přítomni: 
Ing. Jan Šeda, EducAdvice o.p.s. 
Ing. Petr Mareš, Zemědělský podnikatel 
Ing. Oldřich Žďárský, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. 
Ing. Vladimír Hovad, SILYBA a.s. 
Ing. Josef Franc 
Ing. Alice Brožková, MAS ORLICKO, z.s. 
 
 
Omluveni: 
Mgr. Miroslav Beran, Králický Sněžník, o.p.s. 
Ing. Miloslav Hlavsa, KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 
Jiří Žabka, Žabka Jiří – Truhlářství 
Ing. Václav Brynda, VVS Verměřovice s.r.o. 
Ing. Bohuslav Kroulík, VVS Verměřovice s.r.o. 
 
 
Na začátku jednání Ing. Brožková přívitala všechny členy pracovní skupiny a seznámila 
s programem jednání. 
 
 
Ad 1 Aktuální situace v PRV 
 
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
 
V tomto bodů jednání byli členové PS seznámení s plánovaným zařazením článku 20 v rámci 
implementace CLLD včetně podporovaných aktivit (školy, hasičské zbrojnice, zázemí pro 
spolky, kulturní památky, stezky, muzea, knihovny). Alokace na tento článek bude zajištěna 
z alokace stanovené na projekty spolupráce (19.3.1.) nebo přesunutím nevyužité alokace 
z ostatních FICHÍ. V rámci jednání Rady MAS ORLICKO bylo projednáno usnesením, že se 
pozastavují přípravy projektu spolupráce a budou se rezervovat tyto fin. prostředky na čl. 20. 
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Příprava střednědobé evaluace 
V rámci jednání PS bylo dalším bodem informování o Sřednědobém hodnocení, cílem kterého 
by se měl zhodnotit stav implementace strategií CLLD. Do 30. 6. 2018 budou zveřejněny 
všechny podmínky a zadaní pro zpracování. Do 30.6. 2019 bude nutné předložit výstupy ze 
střednědobé evaluace. Na základě předložení této evaluace bude až možné provádět změny 
v SCLLD (změny alokací jednotlivých FICHÍ, sloučení FICHÍ,….). V současné době se 
odpřipomínkovávají „Pravdila pro změny strategií“. 
 
Stav čerpání 
Členové PS byli informování o současném stavu čerpání. Z celkové alokace na PRV (bez 19.3.1.) 
46.487.830 Kč je dle současných pravidel nutné zazávazkovat 23.243.915 Kč (50% z celkové 
alokace). V rámci čerpání ve Výzvě č. 2 byly zaregistrovány projekty v hodnotě 14.543.588 Kč 
(31.28%). V rámci ukončení administrativní kontroly u projektu „Nákup užitného automobilu 
N1“ (ukončeno na základě špatného VŘ – nabídky zaslány emailem – není certifikovaný 
nástroj) a u projektu „Bourárna Horní Libchavy“ (ukončeno na základě více důvodů – předělání 
z kategorie M1G na N1G,….) se hodnota čerpání snížila k datu jednání PS na 12.742.088 Kč 
(27,41%). V současné době jsou zazávazkovány (=podpis Dohody) projekty s cenovým 
marketingem, projekty s výběrovým řízení na podpis Dohody čekají (dle plánu duben 2018). 
Předpokládá se ale, že projekty s výběrovým řízení již prošly kladně administrativní kontrolou 
SZIF a budou v dubnu 2018 zazávazkovány. 
 
Plnění indikátorů 
Členové PS byli informování zejména o změnách plnění indikátorů, ke kterým došlo od 
minulého jednání PS. Z důvodu ukončení admin.kontroly u dvou projektů (viz výše) došlo ke 
snížení plnění indikátorů „93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců“ u 
FICHE PRV/2. U FICHE PRV/3 se hodnota snížila o 1 podpořený podnik, z důvodu ukončení 
projektu ve fázi dokládání výběrového řízení. Toto ukončení projektů způsobilo i snížení 
hodnoty indikátoru „94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů“ o 0,5 
pracovního místa. 
V rámci změn po střednědobém hodnocení bude nutné provést změnu hodnot indikátorů. 
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Informace k Výzvě č. 2 – vyhlášení v roce 2017 
 
Aktuality uskutečněné od minulé pracovní skupiny 
 
V rámci tohoto bodu byli členové PS informováni o všech administrativních krocích, které 
souvisejí s projekty v rámci Výzvy č. 2. Od října do prosince 2017 probíhalo vypořádání 
chybníků v cenovým marketingem (=CM) a následně u projektů s výběrovým řízení. Od 
poloviny ledna projekty s CM byly vyzývány k podpisu Dohody. Od nového roku probíhá 
předkládání Žádostí o platbu a od února probíhají fyzické kontroly na místě. Fyzcické kontroly 
budou probíhat u všech projektů před jejich proplacením. 
Na základě těchto činností bylo nutné pozastavit přípravy Výzvy č. 3 (schvalování 
preferenčních kritérií, ..). 
 
USNESENÍ: 
PS projednala zprávy o aktuální situaci v realizaci programového rámce PRV 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 

 
 
Ad 2 Změna strategie PRV – přesun alokace 
 
V rámci druhého bodu jednání bylo stěžejním bodem projednání změny SCLLD MAS ORLICKO, 
z.s. Na základě zveřejněné tiskové zprávy 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fop
atreni%2Fleader%2F1517830415457.pdf   je nutné provést změnu programového rámce PRV 
z důvodu překročení celkové alokace FICHE PRV/3. Změnu je nutné provést v nejbližších dnech 
(jedná se o výjimečnou situaci, na základě toho byla změna povolena). 
Celková alokace byla překročena o 165.688 Kč. Na základě toho pracovní skupina odsouhlasila 
přesun alokace v překročené hodnotě z FICHE PRV/2 do PRV/3.  
Současně PS byla informována o zbývající alokaci v jednotlivých FICHÍ (viz tabulka níže). 
 

 
 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/opatreni/leader/1517830415457.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/opatreni/leader/1517830415457.pdf
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USNESENÍ: 
PS doporučuje Radě MAS schválit přesun alokace v hodnotě 165.688 Kč z FICHE PRV/2 
(konkrétně z alokace roku 2021) na celkovou alokaci FICHE PRV/ 3 v Programovém rámci PRV 
strategie CLLD. 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 

 
 
Ad 3 Plán výzvy v roce 2018 
 
Členům PS byli připomenuty projednané stěžejní body z minulé pracovní skupiny a 
informováni o vývoji projednání Výzvy č. 3 se SZIF. 
V rámci administrace Výzvy č. 2 bylo nutné přehodnotit vyhlášení 2 vln výzev v roce 2018 a 
všechny FICHE vyhlásit v jedné vlně. V současně době je alokace FICHE PRV/3 zcela vyčerpána, 
proto není možné ji v letošní výzvě vyhlásit.  
Dále byli členové PS informováni, že na základě komunikace se SZIF není nutné na každý 
princip z programového rámce PRV vytvářet preferenční kritérium. V rámci toho bylo PS 
navrženo odstranění těch preferenčních kritérií, které se v minulé výzvě neosvědčily (žadatelé 
za ně nezískali body/ všichni za ně dostávali body, špatné dokládání,..). 
V rámci tohoto bodu jednání členové PS projednali a schválili harmonogram vyhlášených FICHÍ 
ve Výzvě č. 3. Dle předloženého návrhu členové PS projednali navýšení alokace FICHE PRV/1 
z 2 mil. Kč na 3 mil. Kč (z důvodu zajištění co největšího čerpání). Projednaný harmonogram je 
uveden zde: 
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V poslední části tohoto bodu členové PS projednali plán realizace PRV v roce 2018. Konkrétně 
plán v rámci výzvy č. 3 spolu s plánem předkládaných Žádostí o platbu u žádostí podpořených 
z Výzvy č. 2. 
 

 
 
USNESENÍ: 
 
PS předkládá Radě MAS ke schválení návrh harmonogramu výzev pro rok 2018. 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 

 
PS předkládá Radě MAS ke schválení návrh harmonogramu realizace programového rámce 
PRV. 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 

 
Ad 4 Výzvy (preferenční kritéria jednotlivých FICHÍ) 
 
V rámci posledního bodu jednání bylo projednání FICHÍ a jejich preferenčních kritérií 
plánovaných ve Výzvě č. 3. 
Všechny FICHE byly nejprve prokonzultovány se SZIF a členům PS byly předloženy k jejich 
projednání a následnému odsouhlasení. 
Ve FICHI PRV/1 bylo členy PS navženo doplnění preferenčního kritéria „Aktivní zemědělec“. 
Ve FICHI PRV/4 členové PS navhli stanovení minimální bodové hranice na 110. 
Ve FICHI PRV/6 byli členové PS informováni, že v současné době probíhá komunikace se SZIF 
ohledně nastavení preferenčního kritéria na podporu mikropodniků. Cílem této FICHE je 
podpora mikropodniků, avšak chybí vazba na princip velikosti podniku, proto je nutné hledat 
návaznost na princip efektivnosti (dle doporučení SZIF). Jakmile bude toto PK 
vykomunikováno, budou členové PS informováni o jeho znění a následně spolu se všemi 
FICHEMI předloženy Radě MAS. 
Ve FICHI PRV/ 7 byli členové PS vyzváni k doskusi o nastavení doporučené výše dotace. 
V současné době je hodnota nastavena na 500 tis. Kč a na PS bylo projednání, zda hodnotu 
nenavýšit na 1 mil. Kč. Členové PS rozhodli hodnotu ponechat na 500 tis. Kč. 
Návrhy všech FICHÍ jsou přílohou tohoto zápisu. 
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USNESENÍ: 
 
PS pověřuje manažerku PRV k dopracování FICHE PRV/6 na základě komunikace s ŘO SZIF. 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 

 
Následně pověřuje manažerku PRV k informování členů PS o znění FICHE PRV/6 a předložením 
FICHE PRV/1,4,6,7,8 Radě MAS ke schválení. 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 

 
 

 
 
 
Vypracovala: Alice Brožková 
 
 
 


