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Zápis z jednání pracovní skupiny č. 3 
 
Místo a datum konání: MAS ORLICKO Žamberk, 30. 10. 2017 od 8:00 h do 10:00 
 
Program: 

1. Zhodnocení 1. vlny výzev  
2. Projednání návrhu harmonogramu výzev v roce 2018 
3. Projednání návrhu preferenčních kritérií FICHE/1, 3, 4, 6 

 
Přítomni: 
Ing. Jan Šeda, EducAdvice o.p.s. 
Ing. Petr Mareš, soukromě hospodařící rolník 
Ing. Oldřich Žďárský, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. 
Ing. Bohuslav Kroulík, VVS Verměřovice s.r.o. 
Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO, z.s 
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. 
 
Na začátku jednání Ing. Vanická přívitala všechny členy pracovní skupiny a seznámila 
s programem jednání. 
 
 
Ad 1 Zhodnocení první vlny výzev – Výzva MAS ORLICKO č. 2 
 
V 1. bodě jednání byli členové PS informováni o první vlně výzev z PRV, konkrétně o čerpání 
fin. prostředků, které byly na výzvu alokovány a současně i o plnění indikátorů. 
Z alokovaných 17.500.000 Kč bylo vyčerpáno 14.543.588 Kč, tedy nedočerpáno bylo 
2.956.412 Kč. Členové PS byli upozorněni, že tyto údaje jsou k 31. 8. 2017, do kdy žadatelé 
museli zaregistrovat svoji žádost na SZIF přes Portál Farmáře a výše nedočerpání se může 
ještě změnit (z důvodu výsledku výběrového řízení). Žadatelé s výběrovým řízením musí 
nejpozději do 9. 11. 2017 nahrát veškeré podklady z VŘ na SZIF přes Portál Farmáře. 
Na základě toho bude možné přesněji určit částku nevyčerpané alokace.  
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Tabulka č. 1 – Čerpání (finanční plán) 
 

Tabulka č. 2 - Plnění indikátorů 

 
Z pohledu plnění indikátorů lze konstatovat, že jejich plnění v 1. vlně výzev bylo úspěšné (viz 
tabulka č. 2). U indikátoru 93701 pouze ve FICHE PRV/2 nebyl naplněn plánovaný indikátor 
v 1. vlně a současně nebude naplněna hodnota midtermu, jelikož FICHE PRV/2 v roce 2018 
není dle finančního plánu na programu ve vyhlašování. Na základě toho bude nutné požádat 
o změnu SCLLD. 
 

 
Tabulka č. 3 - Midterm 

 
Členové pracovní skupiny byli dále informováni o tzv. midtermu. Jedná se o plnění čerpání, 
kdy k 31. 12. 2018 je nutné 50% z celkové alokace na PRV mít „zazávazkované“ (= projekty 
musí být ve fázi podepsání Dohod). Jedná se konkrétně o „zazávazkování“ 23.243.915 Kč. 
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V případě, že projekty z 1. vlny výzev budeme započítávat, bude tedy potřeba „zazávazkovat“ 
ještě 8.700.327 Kč ke splnění podmínky midtermu. 
Na základě zhodnocení 1. vlny výzev je nutné navrhnout další vlny výzev v roce 2018 tak, aby 
byla splněna podmínka midtermu. Na základě toho byl členům PS předložen návrh výzev 
v roce 2018 (viz Tabulka č. 4). 

Tabulka č. 4 – Návrh dalších vln výzev v roce 2018 

 
Z diskuse členů PS vyplynulo, že souhlasí s 2 vlnami výzev, tedy na jaře 2018 a na podzim 
2018. V rámci vlny na jaře 2018 navrhují vyhlásit: 

 FICHE/ 1 – s původní plánovanou alokací 2 mil. Kč 

 FICHE/ 3 – s alokací 3 mil. Kč (=nevyčerpaná alokace z 1. vlny výzev) 

 FICHE/ 4 – s původní plánovanou alokací 3 mil. Kč 

 FICHE/ 6 – s navrhovanou alokací 3 mil. Kč  
 
V další vlně výzev v roce 2018 navrhují vyhlásit: 

 FICHE/ 7 - s původní plánovanou alokací 1,1 mil. Kč 

 FICHE/ 8 – s původní plánovanou alokací 3 mil. Kč 
 
USNESENÍ: 
PS projednala realizaci 1. vlny výzvy PRV a bere na vědomí realokaci prostředků mezi fichemi, 
která byla proveden v kompetenci Rady MAS v souladu s interními postupy. 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

4 4 0 0 

 
PS navrhuje přesunout nevyčerpané finanční prostředky z 1. vlny výzev do FICHE/3 a 
pověřuje manažerku PRV k projednání tohoto návrhu na ŘO SZIF. 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

4 4 0 0 

 
PS navrhuje realizovat výzvy 2018 ve dvou vlnách dle následujícího rozvržení. 
Jaro 2018:           FICHE PRV/ 1, 3, 4, 6 
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Podzim 2018:     FICHE PRV/ 7,8 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

4 4 0 0 

 
Na základě návrhu vyhlašovaných fichí v roce 2018 bylo předmětem druhé části jednání 
projednání návrhu preferenčních kritérií jednotlivých fichí. 
 
V rámci FICHE PRV/1 Rozvoj živočišné výroby a šlechtění PS navrhla použít preferenční 
kritéria, která byla nastavena pro 1. vlny výzev. Pouze u některých navrhla drobné úpravy. 
Jedná se o: 
Preferenční kritérium (=PK) č. 10 
V rámci tohoto PK členové PS navrhli rozšířit kritérium o podmínku minimální výměry 5 ha, 
která bude kontrolována dle registru LPIS. V rámci této podmínky se chce zabránit, aby byli 
zvýhodněni žadatelé, kteří obhospodařují méně ha s malým počtem zvířat a výsledná 
intenzita je vysoká. 
Preferenční kritérium č. 12  
Dle zkušeností z 1. vlny výzev, konkrétně ze zkušeností z hodnocení žádostí ze strany RO SZIF 
je nutné, aby body za toto PK získal žadatel POUZE v případě, že předmět projektu se bude 
vztahovat na chov skotu, ovcí koz nebo koní, který BUDE PASEN. Na základě této informace 
členové PS navrhli ověření tohoto kritéria pomocí „pastevního deníku“. 
Minimální bodová hranice je 85 bodů a max. bodová hranice 240. 
 
U FICHE/ 3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba členové PS diskutovali nad 
výkladem PK č. 11. Členové PK navrhují rozšířit toto PK o podmínku minimální výměry 5 ha, 
která bude kontrolována dle registru LPIS a současně tato podmínka se nebude vztahovat na 
sady ovoce a zeleniny (z důvodu vysoké náročnosti na ruční práci mnohdy zemědělci 
takových ha ani nedosahují). 
Minimální bodová hranice je 85 bodů a max. bodová hranice 245. 
 
Dalším bodem jednání bylo nastavení PK pro FICHI PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy 
do zemědělské výroby. Členové PS vedli diskusi nad PK č. 10 „Převažující prodej vlastních 
produktů“. Členové PS navrhují, aby 1 bod za toto PK získal žadatel, který prodává alespoň 1 
vlastní výrobek. Žadatel by toto PK dokládal výpisem z účetnictví. U PK č. 7 navrhují, aby 
žadatel získal za splnění PK 10 bodů (původní návrh 5 bodů). U PK č. 8 byla navrhnuta změna 
ve výkladu, že „žadatel je osoba do 40 let..“ (původně „žadatel je mladý zemědělec..“). 
Minimální bodová hranice u této FICHE byla nastavena na 140 a max. bodová hranice 223. 
 
V rámci FICHE PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání bylo stanoveno jako 
nosné PK č. 6, tedy velikost podniku. FICHE má za cíl podpořit mikropodniky, na základě toho 
PK č. 6 bylo nastaveno, že žadatel, který bude mikropodnikem, získá 100 bodů. U PK č. 8 
členové PK dále navrhli, aby bodově zvýhodněni byli žadatelé, kteří budou spadat 
do příslušné nezemědělské činnosti dle Klasifikace ekonomických činností, a současně sídlo 
podniku bude v obci, která bude mít max. 1000 obyvatel.  
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Minimální bodová hranice této FICHE byla navržena na 130 bodů a max. bodová hranice 
na 210. 
Bližší informace k jednotlivým PK jsou k dispozici v přílohách tohoto zápisu. 
 
PS schvaluje návrh preferenčních kritérií FICHE/1, 3, 4 a 6 a současně pověřuje projektovou 
manažerku k jejich dalšímu projednání a případnému dopracování. 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 

4 4 0 0 

 
V závěru jednání byli členové PS informováni o aktuální činnosti v rámci PRV. V současné 
době probíhá vypořádání připomínek u žádostí s cenovým marketingem (21 žádostí). U 
zbývajících 19 žádostí je nutné nahrát NEJPOZDĚJI do 9. 11. 2017 podklady z VŘ na Portál 
Farmáře. 
  

 
Vypracovala: Alice Brožková 
 
 
 


