
    

 

  

Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. o průběhu  

2. výzvy Programu rozvoje venkova (2/2018) a hodnocení  

(č. výzvy 15/000/00000/453/000055/V002) 

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vypsala dne 14. 3. 2018 druhou výzvu k předkládáním projektů 

v rámci Programu rozvoje venkova v celkovém objemu dotací ve výši 10 142 000 Kč pro následující 

jednotlivé fiche: 

 Fiche č. 1 Kvalita z regionu Hlinecka (500 000 Kč) 

 Fiche č. 2 Konkurenceschopný zemědělec (2 000 000 Kč) 

 Fiche č. 3 Venkovský podnikatel (4 642 000 Kč) 

 Fiche č. 4 Atraktivní les (1 000 000 Kč) 

 Fiche č. 5 Technika pro les a dřevo (2 000 000 Kč) 

   Detailní informace pro řádnou přípravu a podání projektů byly v průběhu celé výzvy zveřejněny na 

webových stránkách http://www.mashlinecko.cz  a v kanceláři MAS mohl každý zájemce získat další 

potřebné informace či si sjednat osobní konzultaci ke svému projektu. Pro zájemce, kteří se chystali po 

prostudování výzvy podat svůj projekt, proběhl 6. 3. 2018 v Hlinsku na městském úřadě podrobnější 

seminář, kde mohli všichni přítomní získat informace a rady k vyplnění žádosti, doložení příloh a sepsání 

projektu. 

Foto ze semináře  

Osobní a telefonické konzultace a konzultace e-mailovou formou probíhaly od vypsání výzvy do 29. 

dubna. Termín odevzdání projektů jednotlivých žadatelů na MAS byl stanoven od 14. 3. 2018 do 29. 3. 

2018 prostřednictvím Portálu farmáře. Žadatelé měli možnost v případě potřeby doložení objemných 

příloh v tištěné formě tyto odevzdat v kanceláři MAS Hlinecko v Hlinsku (ulice Máchova 1121).  

Projekty ve 2. výzvě PRV  podalo celkem 11 subjektů, a to v rámci 3 fichí v následujícím členění: 

 Fiche č. 1 Kvalita z regionu Hlinecka - podány 3 projekty 

 Fiche č. 2 Konkurenceschopný zemědělec - podány 3 projekty 

 Fiche č. 3 Venkovský podnikatel  - podány 3 projekty 

 Fiche č. 4 Atraktivní les - podán 1 projekt 

 Fiche č. 5 Technika pro les a dřevo - podán 1 projekt 

http://www.mashlinecko.cz/


    

 

  

Seznam podaných projektů 

 

Seznam všech podaných žádostí byl zveřejněn na webových stránkách MAS pod záložkou Výzvy- Výzva 

PRV 2/2018 dne 30. března 2018. 

Číslo proj. Číslo 

fiche 

Název žadatele IČ žadatele Název projektu Místo 

realizace 

Požadovaná 

výše dotace 

(Kč) 

Požadované 

body za 

pref. kritéria 

Fiche 1  KVALITA Z REGIONU HLINECKA 

1/2018 PRV 1 Zemědělská a.s. 

Vysočina 

255 73 004 Podpora rozšíření 

prodeje vlastní drůbeže 

Vysočina - 

Svobodné 

Hamry 

350 000 60   

3/2018 PRV 1 Vladimír Švanda 156 17 459 Investice do hmotného 

majetku - Řeznictví u 

Švandů 

Hlinsko 492 000 66  

7/2018 PRV 1 Vladimír Švanda 156 17 459 Investice do hmotného 

majetku - Řeznictví u 

Švandů 

Hlinsko 492 000 66  

Fiche 2  KONKURENCESCHOPNÝ ZEMĚDĚLEC 

2/2018 PRV 2 Zemědělská a.s. 

Vysočina 

255 73 004 Podpora skladování a 

prodeje brambor 

Vysočina - 

Dřevíkov 

570 000 70  

5/2018 PRV 2 Malečská 

zemědělská s.r.o. 

259 34 091 Modernizace- Malečská 

zemědělská s.r.o. 

Pokřikov 1 200 000 60  

8/2018 PRV 2 Josef Hruštinec 435 01 851 Kolový traktor Tisovec - 

Kvasín 

1 200 000 60  

Fiche 3  VENKOVSKÝ PODNIKATEL 

9/2018 PRV 3 Vojtěch Lauš 869 87 071  

 

Pořízení technologie 

laser pálící stroj 

Vojtěchov 2 250 000 50  

10/2018 PRV 3 GASTRO AZ, s.r.o. 275 04 620 Doplnění 

technologického zařízení 

GASTRO AZ, s.r.o. 

Vysočina - 

Možděnice 

74 700 45  

11/2018 PRV 3 AP Jet Hlinsko 

s.r.o. 
048 01 989 Modernizace a zvýšení 

konkurenceschopnosti 

podniku 

Hlinsko 267 750 51  

Fiche 4  ATRAKTIVNÍ LES 

6/2018 PRV 4 Město Hlinsko 00270059 Oddychová trasa Srní - 

Matulova 

Hlinsko - 

Srní 

998 800 81  

Fiche 5  TECHNIKA PRO LES A DŘEVO 

4/2018 PRV 5 Malečská 

zemědělská s.r.o. 

259 34 091 Technologie štípání 

dřeva 

Vojtěchov 350 000 50  

 



    

 

  

Před ukončení výzvy byla k projektu 3/2018 zaslána e-mailem na projektovou manažerku žádost o 

storno žádosti. Žádost byla z důvodu technických potíží zaslána - nahrána prostřednictvím Portálu 

farmáře na MAS omylem 2x (podruhé jako projekt pod číslem 7/2018, který zůstává dále v administraci).   

Po ukončení výzvy bylo e-mailem všem žadatelům zasláno potvrzení o podání žádosti s elektronickým 

podpisem. 

Všechny podané projekty prošly po odevzdání následně 2x kontrolou obsahové správnosti, úplnosti a 

administrativní kontroly (samostatně 2 pracovníci MAS). Ze strany pracovníků MAS Hlinecko byly 

postupně pro všechny projekty zpracovány žádosti o doplnění některých chybějících nebo nejasných 

informací v projektech jednotlivých žadatelů (tzv. chybníky). Jednotliví žadatelé tak byli individuálně 

písemně vyzváni k doplnění nebo upřesnění informací uvedených v projektu. Všem žadatelům byla 

postupně zaslána e-mailem žádost o doplnění žádosti s elektronickým podpisem do 17. 4. 2018. Tato 

žádost byla nahrána také do příloh jednotlivých žádostí v Portálu farmáře a žádosti byly vráceny 

žadatelům k dopracování.  

Požadované doplnění v termínu nedoložili 2 žadatelé, konkrétně nebyl doplněn projekt 4/2018, kde 

žadatel zaslal e-mailem žádost o stažení žádosti z administrace, a dále nebyl doplněn projekt 11/2018. 

20. dubna 2018 byla e-mailem zaslána Informace o ukončení žádosti s elektronickým podpisem u 

projektů č. 3/2018, 4/2018 a 11/2018 a tyto informace byly nahrány i do Portálu farmáře. Ostatním 

žádostem byla zaslána Informace o výsledku kontroly doplnění žádosti o dotaci s kladným výsledkem 

(bez nedostatků)- e-mailem s el. podpisem. 

20. dubna byly v sídle MAS (Hlinsko, Máchova 1121) předány 5 členům Výběrové komise, kteří nebyli ve 

střetu zájmu, v elektronické formě jednotlivé žádosti včetně příloh k prostudování, další 2 členové VK se 

předání podkladů a ani hodnocení neúčastnili.  

Žadatelům byl zaslán harmonogram jednotlivých objížděk míst realizace a také harmonohram veřejných 

obhajob. 

23. dubna se sešla v sídle MAS (Hlinsko, Máchova 1121) na svém 1. jednání Výběrová komise, kdy 

jednotliví členové podepsali Prohlášení o nepodjatosti a převzali jednotlivé kontrolní listy k hodnocení 

projektů. Následovaly objížďky míst realizace. 

Časový harmonogram objížděk míst realizace projektů 2. výzvy Programu rozvoje venkova Místní 

akční skupiny Hlinecko, z.s. dne 23. dubna 2018 

15:15 – 15:35 hodin projekt č. 6/2018 Město Hlinsko - Hlinsko- Srní - Oddychová trasa Srní - Matulova 

(6/2018) 

15:40 – 16:00 hodin projekt č. 7/2018 Vladimír Švanda- Hlinsko - Investice do hmotného majetku 

Řeznictví u Švandů (7/2018) 

16:10 – 16:30hodin projekt č. 2/2018 Zemědělská a. s. Vysočina – Svobodné Hamry - Podpora 

skladování a prodeje brambor (2/2018) 

16:45 – 17:05 hodin projekt č. 1/2018 Zemědělská a. s. Vysočina- Dřevíkov - Podpora rozšíření prodeje 

vlastní drůbeže (1/2018) 

 



    

 

  

17:10  – 17:30 hodin projekt č. 10/2018 GASTRO AZ, s.r.o. – Vysočina- Možděnice - Doplnění 

technologického zařízení GASTRO AZ, s.r.o. (10/2018) 

17:40 – 18:00 hodin projekt č. 8/2018 Josef Hruštinec- Tisovec – Kvasín - Kolový traktor (8/2018) 

18:10 – 18:30 hodin projekt č. 5/2018 Malečská zemědělská s.r.o. – Pokřikov - Modernizace - Malečská 

zemědělská s.r.o. (5/2018) 

18:35 – 18:55 hodin projekt č. 9/2018 Vojtěch Lauš- Vojtěchov - Pořízení technologie laser pálící stroj 

(9/2018) 

 

 

Návštěva míst realizace projektů v terénu 

Při objížďkách a představení projektů na místě realizace samotnými zástupci žadatelů kladli zástupci 

Výběrové komise doplňující dotazy k ověření a srovnání informací uvedených v žádostech a doložených 

přílohách. Po ukončení objížděk ukončila komise své jednání opět v kanceláři MAS v 19:15 hodin. 

25. 4. 2018 došlo na MěÚ v Hlinsku od 15:00 do 17:00 hodin k představení jednotlivých projektů 

samotnými zástupci žadatelů. Přestavení projektů bylo přístupné veřejnosti a krom zástupců Výběrové 

komise, která kladla doplňující dotazy, se jich zúčastnili někteří zástupci z řad veřejnosti. Pozvánka na 

veřejnou prezentaci byla zveřejněna v aktualitách na webových stránkách MAS. 

Harmonogram veřejných obhajob projektů 2. výzvy Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny 

Hlinecko, z.s. - zasedací místnost Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1 

Fiche 1 KVALITA Z REGIONU HLINECKA 

15:00 – 15:15 hodin        Zemědělská a. s. Vysočina- Podpora rozšíření prodeje vlastní drůbeže (1/2018) 



    

 

  

15:15 – 15:30 hodin        Vladimír Švanda- Investice do hmotného majetku Řeznictví u Švandů (7/2018) 

Fiche 2 KONKURENCESCHOPNÝ ZEMĚDĚLEC 

15:30 – 15:45 hodin        Zemědělská a. s. Vysočina - Podpora skladování a prodeje brambor (2/2018) 

15:45 – 16:00 hodin        Malečská zemědělská s.r.o. - Modernizace - Malečská zemědělská s.r.o. 

(5/2018) 

16:00 – 16:15 hodin        Josef Hruštinec- Kolový traktor (8/2018) 

Fiche 3 VENKOVSKÝ PODNIKATEL 

16:15 – 16:30 hodin        Vojtěch Lauš- Pořízení technologie laser pálící stroj (9/2018) 

16:30 – 16:45 hodin        GASTRO AZ, s.r.o. – Doplnění technologického zařízení GASTRO AZ, s.r.o. 

(10/2018) 

Fiche 4 ATRAKTIVNÍ LES 

16:45 – 17:00 hodin        Město Hlinsko- Oddychová trasa Srní - Matulova (6/2018) 

 

     

Veřejné obhajoby projektů 

V průběhu obhajob byly vzneseny některé doplňující dotazy ze strany Výběrové komise k zástupcům 

jednotlivých žadatelů. Při obhajobě projektu 6/2018 byly zjištěny nesrovnalosti prezentovaných 

informací, informací sdělených při kontrole místa realizace a informací, které byly uvedeny v žádosti.  

Rozdílnost informací byla tak zásadního charakteru, že komise se usnesla, že u projektu 6/2018 bude po 

žadateli požadovat vysvětlení a soulad prezentovaných informací s žádostí. Komise pověřila manažerku 

MAS jako administrátorku Výběrové komise, aby využila možnosti podruhé požádat žadatele o přípravu 

Žádosti o vysvětlení a její doplnění.  

Po ukončení obhajob usedla komise ke svému dalšímu jednání, kde hodnotila postupně jednotlivé 

projekty dle fichí a v pořadí podání. Komise se usnesla, že bude hodnotit pouze fiche 1, 2 a 3. Fiche 4 

bude po administrativním doplnění hodnocna na samostatném jednání. Nebyly tedy hodnoceny 

projekty, u kterých byla ukončena administrace projektů a projekt, u kterého bylo nutné vyzvat žadatele 

k doplnění (fiche 4). 

Bodování jednotlivých projektů bylo na všech jednáních provedeno vždy samostatně všemi 

zúčastněnými hodnotiteli do jednotlivých hodnotících listů. Členové Výběrové komise popsali důvod 

k udělení nebo neudělení bodů v jednotlivých preferenčních kritérií do kontrolních listů. 

 



    

 

  

Následně bylo za účasti manažerky pro realizaci strategie (v roli administrátora a pomocníka Výběrové 

komise) zaznamenáno hodnocení jednotlivých členů VK do tabulky celkového hodnocení fichí 1, 2 a 3. 

Průměrem bodů všech hodnotitelů byl určen výsledný počet bodů jednotlivých projektů v jednotlivých 

fichích.  Dále bylo sestaveno pořadí projektů v dané fichi podle přidělených bodů. U projektů se stejným 

bodovým hodnocením bylo následně posouzeno, zda projekt vytváří/nevytváří pracovní místo 

(zvýhodnění projektu s tvorbou pracovního místa v pořadí), v případě nerozhodnosti pořadí projektů 

v důsledku tvorby pracovního místa rozhodovala výše dotace (zvýhodněn byl projekt, který požadoval 

menší dotaci). 

Všechny podané projekty splnily minimální bodovou hranici 40 bodů ze 100, žádný projekt nebyl 

vyloučen za nesplnění minimální bodové hranice v jednotlivých fichích.  

Výběrová komise se sešla společně na jednom jednání k hodnocení fichí 1, 2 a 3. Dle prezenční listiny 

jednání byla Výběrová komise usnášeníschopná, neb vždy byla účastna nadpoloviční většina jejích členů 

a zároveň bylo zaznamenáno splnění pravidel standardizace (neporušení povinného % zastoupení 

veřejného sektoru i povinného % zastoupení jednotlivých zájmových skupin). 

   

 Hodnotící komise při práci 

Výběrová komise rozhodla, že Představenstvu ke schválení doporučí projekty ve fichích 1, 2 a 3.  

Výběrová komise rozhodla, že Představenstvu ke schválení doporučí projekty z celé výzvy až jako celek, 

přesto, že projekty ve fichích 1, 2 a 3 již ohodnotila. Projekt ve fichi 4 bude po doplnění hodnocen na 

samostatném jednání. Výběrová komise se znovu sejde a odsouhlasí vyhodnocení celé výzvy, ve všech 

fichích. Jednání VK bylo ve 21:00 hodin ukončeno. 

1. května 2018 byla e-mailem a zároveň prostřednictvím Portálu farmář zaslána žadateli projektu 6/2018 

výzva k doplnění a objasnění nesrovnalostí prezentovaných informací, informací sdělených při kontrole 

místa realizace a informací, které byly uvedeny v žádosti.  Žádost byla doplněna 10. května, 

zkontrolována ze strany MAS a následně byla 11. května její úplnost  potvrzena a zaslána Informace o 

výsledku kontroly doplnění žádosti o dotaci s kladným výsledkem (bez nedostatků)- e-mailem s el. 

podpisem a také nahrána do Portálu farmáře. Zástupcům VK byly téhož dne předány kompletní 

doplněné podklady pro hodnocení projektu 6/2018 k prostudování. 

V pondělí 14. května se sešla Výběrová komise na svém 2. jednání, jehož předmětem bylo hodnocení  





    

 

  

Seznam vybraných projektů k financování po věcném 1. a 2. hodnocení Výběrovou komisí 

 

Seznam nedoporučených a nevybraných projektů k financování: 

Číslo 

proj. 

Číslo 

fiche 

Název žadatele IČ žadatele Název projektu Místo 

realizace 

Požadovaná 

výše dotace 

(Kč) 

Přidělené 

body za 

pref. kritéria  

1/2018 PRV 1 Zemědělská a.s. 

Vysočina 

255 73 004  Podpora rozšíření prodeje 

vlastní drůbeže 

Vysočina - 

Svobodné 

Hamry 

350 000 55 

3/2018 PRV 1 Vladimír Švanda 156 17 459 Investice do hmotného 

majetku - Řeznictví u Švandů 

Hlinsko 492 000 Nehodnocen 

8/2018 PRV 2 Josef Hruštinec 435 01 851 Kolový traktor Tisovec - 

Kvasín 

1 200 000 55 

Číslo proj. Číslo 

fiche 

Název žadatele IČ žadatele Název projektu Místo 

realizace 

Požadovaná 

výše dotace 

(Kč) 

Přidělené 

body za pref. 

kritéria 

Fiche 1  KVALITA Z REGIONU HLINECKA 

7/2018 PRV 1 Vladimír Švanda 156 17 459 Investice do hmotného 

majetku - Řeznictví u 

Švandů 

Hlinsko 492 000 56  

Fiche 2  KONKURENCESCHOPNÝ ZEMĚDĚLEC 

2/2018 PRV 2 Zemědělská a.s. 

Vysočina 

255 73 004 Podpora skladování a 

prodeje brambor 

Vysočina - 

Dřevíkov 

570 000 55  

5/2018 PRV 2 Malečská 

zemědělská s.r.o. 

259 34 091 Modernizace- Malečská 

zemědělská s.r.o. 

Pokřikov 1 200 000 70 

Fiche 3  VENKOVSKÝ PODNIKATEL 

9/2018 PRV 3 Vojtěch Lauš 869 87 071  

 

Pořízení technologie 

laser pálící stroj 

Vojtěchov 2 250 000 45  

10/2018 PRV 3 GASTRO AZ, s.r.o. 275 04 620 Doplnění 

technologického zařízení 

GASTRO AZ, s.r.o. 

Vysočina - 

Možděnice 

74 700 45  

Fiche 4  ATRAKTIVNÍ LES 

6/2018 PRV 4 Město Hlinsko 002 70 059 Oddychová trasa Srní - 

Matulova 

Hlinsko - 

Srní 

998 800 51 



    

 

  

11/201

8 

PRV 3 AP Jet Hlinsko 

s.r.o. 
048 01 989 Modernizace a zvýšení 

konkurenceschopnosti 

podniku 

Hlinsko 267 750 

  

Nehodnocen 

4/2018 PRV 5 Malečská 

zemědělská s.r.o. 

259 34 091 Technologie štípání dřeva Vojtěchov 350 000 Nehodnocen 

 

Srovnání čerpání jednotlivých fichí ve výzvě PRV 2/2018 ve vazbě na alokaci celého programovacího období  

 

Výzva PRV 
2/2018 

Návrh čerpání 
alokace (Kč) 

Výše alokace ve 
vypsané výzvě 2/2018  
(Kč) 

Celková výše alokace 
na realizaci strategie 
(Kč) 

Zbývá do dalších 
výzev alokace ve 
výši (Kč) 

Fiche č.1 
 

492 000 500 000 1 000 000  508 000  

Fiche č.2 
 

1 770 000 2 000 000 2 000 000 230 000 

Fiche č.3 
 

2 324 700 4 642 000  4 642 000 2 317 300 

Fiche č.4 
 

998 800 1 000 000 1 000 000 1 200 

Fiche č.5 
 

0 2 000 000 3 000 000 2 850 021 

Celkem 
 

5 585 500 10 142 000 11 642 000 6 056 500 

 

 


