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Zápis z jednání pracovní skupiny č. 3 
 
Místo a datum konání: MAS ORLICKO Žamberk, 25. 1. 2017 od 9:00 h do 11,30h 
 
Program: 
 

1. představení harmonogramu  VÝZVY č.1 v roce 2017, plánu činnosti PS3 na rok 2017  

2. odsouhlasení návrhu textu FICHÍ včetně bodového hodnocení pro:  

o PRV/1 – Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění  

o PRV/2 – Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby  

o PRV/3 – Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

o PRV/5 - Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 

3. představení systému hodnocení výzvy   

4. diskuse, informace od členů PS 

5. návrh usnesení 

Přítomni: 
Ing. Jan Šeda, EducAdvice o.p.s. 
Ing. Petr Mareš, soukromě hospodařící rolník 
Bc. Zorjana Pryjmak DiS., obec Červená voda 
Jiří Žabka, Žabka Jiří – Truhlářství 
Ing. Oldřich Žďárský, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. 
Ing. Václav Brynda, VVS Verměřovice s.r.o 
Ing. Vladimír Hovad, SILYBA a.s. 
Miroslava Celerová, Kunvaldská a.s. 
Ing. Jindřich Kalous, TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 
Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO, z.s 
Ing. Ivana Glattová, MAS ORLICKO, z.s 
 
Omluveni: 
Mgr. Miroslav Beran, Králický Sněžník, o.p.s. 
Mgr. Eva Vaníčková, Orlické hory a Podorlicko, z.s.p.o. 
Ing. Miloslav Hlavsa, KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 
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Ad 1 Představení harmonogramu  VÝZVY č.1 v roce 2017 
 
Pí Vanická informovala o hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
ORLICKO (dále jen „Strategie“). Proces věcného hodnocení byl ukončen 20.1.2017, Strategie 
byla tímto schválena a čeká se na vystavení Akceptačního dopisu od Ministerstva 
zemědělství. Pak bude možné řídícím orgánům předkládat ke schválení již konkrétní znění 
fichí a výzvy pro dané fiche (předložíme na jednání Rady MAS ORLICKO ke schválení 
23.2.2017). Poté budou fiche nahrány do Portálu farmáře a postoupeny k oficiálnímu 
schválení SZIF Praha. Na základě schválené podoby výzvy je tuto možné poté vyhlašovat pro 
území MAS (v březnu 2017).  
 
Pí Glattová dále sdělila, že z důvodu povinnosti registrovat žádosti doporučené MAS 
ORLICKO, z.s. konečnými žadateli v Portálu farmáře do 31.8.2017 je předmětem dnešního 
programu projednání rozšíření výzvy na 4 fiche (oproti původnímu plánu vyhlásit pouze fiche 
dvě – viz zápis PS3 z 11.10.2016). 
 
Pí Glattová poté seznámila přítomné s plánovaným harmonogramem Výzvy č.1: 
Příjem projektů proběhne v měsíci dubnu, hodnocení projektů v měsíci květnu a poté bude 
následovat registrace vybraných projektů na Portálu farmáře a proces schvalování na RO SZIF 
Hradec Králové. Maximální termín registrace žádostí určený ve výzvě odsouhlasila PS3 k 
31.7.2017, abychom nezdržovali další postup, který je následující. 
SZIF nejprve schválí projekty s cenovým marketingem do konce října 2017, poté projekty 
s výběrovým řízením do konce roku 2017. V těchto termínech by měli žadatelé také 
podepisovat dohody o dotaci na RO SZIF. Poté by mohli již žadatelé podávat žádosti o platbu 
a první proplacení lze očekávat v dubnu 2017.  
 
Další 2 výzvy jsou plánovány až na rok 2018, lze je vyhlásit na Portálu farmáře nejdříve 
1.2.2018, maximální možný termín registrace ze strany SZIF je opět stanoven na  31.8.2018. 
 
Únor 2018: fiche  PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby,  

PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání. 
 
Květen 2018: fiche  PRV/7 Neproduktivní investice v lesích,  

PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 
PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 
 

PS3 se tedy opět sejde na podzim 2017 nad preferenčními kritérii výzev roku 2018. 
 
Usnesení: 
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 PS projednala návrh harmonogramu výzev pro rok 2017 a následně bude 

předložen Radě MAS. 

 PS bere na vědomí plán činnosti pro rok 2017. 

Ad 2 Odsouhlasení  FICHÍ a jejich bodové hodnocení  
 
Ve Výzvě č. 1 budou vyhlášeny FICHE PRV/1, PRV/2, PRV/3 a PRV/5.  
 

 PRV/1 – Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění  

 PRV/3 – Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

 
PS projednávala drobné připomínky 2. kola Ministerstva zemědělství pro PRV/1 a PRV/3, 
které jsou společné: 
 
Pro preferenční kritérium: Opakovaná podpora žadatele 

Nebyla uhájena návaznost na fichi, ale musíme uvést článek opatření, který je pro fiche 

PRV/1 a PRV/3 stejný. Žadatel tímto ztrácí  možnost podat projekt v obou Fichích, respektive 

nedostane preferenční body v tomto kritériu.  

NOVÉ ZNĚNÍ dle připomínek SZIF Praha: 

 

 
 

Pro preferenční kritérium: Mladý zemědělec do 40 let věku (včetně) 
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PS3 odsouhlasila převedení úplné definice právnické osoby z metodického pokynu a Pravidel 

přímo do textu pref. kritéria. 

NOVÉ ZNĚNÍ dle připomínek SZIF Praha: 

 
 

Pro preferenční kritérium: Podpora živočišné / rostlinné výroby 
 
Byli jsme upozorněni, že za používání stroje v živočišné výrobě se považuje jeho využití 
zjednodušeně řečeno „od skladu krmiva ke zvířatům“. Např. lis na slámu, který na poli dělá 
balíky, nelze považovat za využitý v živočišné výrobě, protože sláma je potřeba pro zvířata.  
ŘO i PS3 akceptoval znění uvedená níže, definice výroby krmiv pro vlastní spotřebu byla 
vyjmuta. 
NOVÉ ZNĚNÍ dle připomínek SZIF Praha: 
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Pro preferenční kritérium Celospolečenská odpovědnost žadatele:  
Po vynechání finančních darů v prvním kole připomínek PS3 navrhla doplnění výčtu 
přínosných aktivit v dotazníku pro žadatele: 
 
…………..organizace závodů a dalších veřejně prospěšných regionálních akcí,……….. 
 

 PRV/2 - Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

SZIF Praha žádal o doplnění specifických kritérií pouze pro tuto fichi. PS3 navrhla 2 
kritéria ohledně kvality produkce – jedno pro potravináře (návaznost na kvalitu výrobku) 
a jedno pro krmiváře (návaznost na kvalitu procesu výroby). Stanovení definice  
preferenčních kritérií je uvedeno níže. 
 

ZNĚNÍ dle návrhu PS 3: 
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 PRV/5 - Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 

Specifická kritéria této fiche musí odpovídat schválených principům ve Strategii. Ing. 

Glattová referovala ohledně přesné definice uvedených CZ-NACE a různých možností 

definice kritéria Snižování provozních nákladů v důsledku projektu. Po projednání v PS3 

došlo k odsouhlasení následujících preferenčních kritérií. 

 ZNĚNÍ specifických kritérií této fiche dle návrhu PS 3: 
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Poté Ing. Vanická převzala slovo a ujala se vedení diskuse k systému bodování jednotlivých 
fichí. Na tabuli se provedlo bodování se získáním max. počtu bodů u jednotlivých typů 
žadatelů a s přihlédnutím připomínky SZIF Praha, aby žadatel nedosáhl min. bodové hranice, 
pokud vytvoří pouze 0,5 pracovního místa. 
U fiche PRV/2: minimální počet bodů + 2 nová kritéria, vše bylo diskutováno a PS3 zohlednila 

rovný přístup ke krmivářům. 

U fiche PRV/5: minimální počet bodů + „srovnání bodů“na kritériu č. 6 pro žadatele v pilařské 

výrobě ke vztahu ke kritériu č.9 pro vlastníky lesa. 

Z důvodu přísného nastavení kritérií, a abychom nediskriminovali ostatní kvalitní projekty 
k úplnému vyřazení, zároveň snižujeme minimální počet bodů u fichí 
PRV/1 a PRV/3 na 85 bodů 
PRV/2 a PRV/5 na 35 bodů.  
 

Usnesení: 

 PS ukládá úpravu preferenčních kritérií u fichí PRV/1, PRV/2, PRV/3 a PRV/5 v souladu 

s připomínkami SZIF a s výše uvedeným zněním. Pověřuje ing. Glattovou dokončit 

proces konzultace podoby fichí s CP SZIF a předložení konečného znění ke schválení. 

 
Ad 3 Představení systému hodnocení výzvy   

Pí Vanická seznámila přítomné se systémem hodnocení projektů. Každou fichi je nutné 

hodnotit zvlášť hodnotící komisí s minimálně 3 členy. Nejprve musí všichni externí hodnotilé  

v seznamu všech obdržených žádostí vyznačit projekty, u kterých mají střet zájmů. Poté 

dojde k ustavení hodnotících komisí a přidělení projektů hodnotitelům. 

Hodnocení projektů předchází „Školení pro hodnotitele“. V rámci školení pro hodnotitele 

jsou hodnotitelé seznámeni s výzvou, hodnotícími kritérii, termíny pro hodnocení 

projektů, požadavky na zamezení střetu zájmů a odměnou za hodnocení projektů.  

Na závěr školení hodnotitelé obdrží výklady hodnotících kritérií a podklady pro dohody o 
provedení práce. 
 
Současně každý hodnotitel obdrží seznam jemu přidělených projektů k hodnocení, informaci 
o přiřazení do hodnotících  komisí a termínů jednání, podepíše Etický kodex a dále Poučení o 
mlčenlivosti a nakládání se zaslanými materiály.  
Hodnotitelé se v daném termínu seznámí se žádostmi. Po uplynutí lhůty projektový manažer 
programového rámce PRV svolá jednání hodnotící komise pro každou fichi zvlášť, výsledkem 
jednání je věcné hodnocení =  vyplnění hodnotícího formuláře/kontrolního listu věcného 
hodnocení a komentář ke specifikům projektu, pokud to hodnotící komise uzná za vhodné. 
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V případě bodového hodnocení, musí být počet bodů jasně charakterizován. Ke každému 
kritériu uvádí hodnotící komise jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.  Ing. 
Kalous vzhledem k odhadovanému počtu podaných žádostí 50 požádal o rozšíření počtu 
externích hodnotitelů (momentálně Valná hromada schválila celkem 7 hodnotitelů včetně 2 
členů výběrové komise). 
 

Usnesení: 

 PS projednala návrh znění fichí a navazující dokumentace a pověřuje kancelář MAS 

k vypořádání připomínek a následným předložením Radě MAS. 

 PS pověřuje kancelář MAS zaslat členům PS informaci o vypořádání připomínek na 

vědomí. 

 
Ad 4 Diskuse  

Představujeme možnost organizování exkurze, semináře s příklady dobré praxe. Prosíme 

v případě Vašeho zájmu o sdělení možných návrhů takové akce na jednání příští pracovní 

skupiny. 
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