Zápis z workshopu „Jednání pro obce k čl. 20“
Datum a místo konání:
• 26. 4. 2019, 15:30 – 17:30 hodin – Výprachtice (Restaurace a Penzion U Jana)
Program:
1) zhodnocení mapování potřeb z území
2) představení výsledku projednání Rady MAS o přerozdělení nevyčerpané alokace na čl.
20 (občanská vybavenost) a na čl. 17.1.a (živočišná a rostlinná výroba)
3) harmonogram činností
4) projednání zástupců pracovní skupiny k čl. 20 (k vydefinování technických parametrů)
5) vyplnění dotazníku
6) diskuse
Přítomni:
České Petrovice – Luboš Lux

Přívrat – Ing. Jan Stránský

Studené – Petr Strasmeier, Petr Brůna

Horní Třešňovec – Jan Dušek

Bystřec – Ing. Tomáš Šťastný

Jablonné n.O. – Ing. Martina Balážová

Petrovice – Jitka Dušková, Michal Junek

Těchonín – Josef Sedláček

Klášterec n.O. – Zdeněk Bureš

Mladkov – Ing. Roman Studený

Čenkovice – Josef Dostálek

Lukavice – Ilona Severová

Výprachtice – Luděk Skalický, Dis.

Hejnice – Ladislav Harapát

Nekoř – Ing. Jiří Pomikálek

Orličky – Michal Hock

Libchavy – Jana Hodovalová

Žamberk – Ing. Bc. Oldřich Jedlička

Písečná – Hana Lipenská

MAS ORLICKO, z.s. – Ing. Ivana Vanická, Ing.
Alice Brožková

Workshop byl zahájen úvodním slovem pana starosty Skalického z Výprachtic, v rámci kterého
všechny přítomné přivítal. Následně předal slovo zástupcům MAS, konkrétně Ing. Brožkové,
která se připojila k přivítání přítomných, poděkovala za poskytnutí prostor pro jednání obci
Výprachtice a zejména poděkovala za hojnou účast při pátečním odpoledni.

V rámci bodu ad 1) byly účastníkům shrnuty základní informace k čl. 20 včetně podporovaných
aktivit a definice žadatelů. Dále byli účastníci informováni o již proběhnutých workshopech
v Lukavici, Přívratu a na Studeném, kde byl čl. 20 představován a na které navazovalo březnové
mapování potřeb území MAS ORLICKO, z.s.. Mapování potřeb probíhalo od 4. – 28. 3. 2019
všech obcí z území, NNO, příspěvkových organizací obcí a zemědělských podnikatelů. Dle
projednání na workshopech byly obce osloveny od zástupců MAS formou emailu, NNO oslovily
jejich obce a stejně tak i příspěvkové organizace, které následně byly osloveny i ze strany
zástupců MAS (konkrétně přes Místní akční plán vzdělávání). Celkem bylo předloženo 231
projektových záměrů (viz tabulka níže).
Počet

Objem

Objem dotace

záměrů

nákladů

(50% na 17.1.a); 80% na čl.20)

231

362 746 313

267 940 954

čl. 17.1.a) – ŽV a RV

61

74 186 989

59 349 591

čl. 20 – občan. vybavenost

170

288 559 324

230 847 459

Celkem předloženo
záměrů
z toho na:

z toho

Dále byli účastníci informování o ukládání všech dokumentů k čl. 20 na webu MAS, kde je
možné vše naleznout.

Následně byli účastníci seznámení s výsledkem projednání Rady MAS v bodě ad 2). Cílem
jednání Rady bylo projednání přerozdělení „nevyčerpané alokace z PRV“ na čl. 20 (občanská
vybavenost) a na čl. 17.1.a) živočišná výroba.
Výsledek jednání Rady MAS:
Nevyčerpaná alokace (z FICHÍ PRV/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 27,9 mil. Kč (dotace)
Zástupci
CELKEM (průměr)

Čl. 20 (v mil. Kč)

ŽV a RV (v mil. Kč)

19 800 630,00

8 099 370,00*

70,97 %

29,03 %

CELKEM (v poměru)

* pro zemědělské podnikatele bude vyhlášena výzva ve výši přibližně 11, 6 mil. Kč (8,099 mil.
Kč + 3,490 mil. Kč)

Výsledkem projednání je přerozdělení nevyčerpané alokace v poměru 70,97 : 29,03 % (čl. 20
: čl. 17.1.a)). V tomto poměru bude alokace přerozdělena s tím, že výše alokace se může do
vypracování opatření (=FICHÍ) změnit v důsledku aktuálního stavu projektů (jiné výše projektů
při podání žádosti o platbu, ukončení projektů, ...).

V dalším bodu jednání ad 3) byl účastníkům představen harmonogram činností do poloviny
roku 2020 a zároveň vysvětlení tím, proč je nutné již nyní projednávat zařazení a podmínky čl.
20 do programového rámce PRV.
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V rámci jednání Rady MAS byla dále projednána struktura pracovní skupiny k čl. 20, která byla
účastníkům představena v bodě ad 4). V současné době existuje pracovní skupina na MAS,
avšak Radou MAS bylo projednáno oslovení dalších členů, kteří jsou k dané oblasti
kompetentní. Úkolem květnové PS bude stanovení technických parametrů výzvy (dle čeho
budou projekty hodnoceny a vybírány – stanovení principů, kritérií, indikátorů, ...). Další
jednání PS by se mělo uskutečnit až na podzim 2019. Následně byli požádání o návrh a zvolení
zástupců PS.
Schválená struktura PS Radou MAS:
Struktura
Zástupci
Zástupci svazků (=člen Rady)
ORLICKO
Ing. Josef Paďour
ROT
Pavel Šisler
SEV.-L.
Petr Helekal
Zástupci NNO
NNO
???
NNO
???
NNO
???
Zástupci obcí
ORLICKO
???
ROT
???
SEV.-L.
???

Podpořená/nepodpořená obec

Nepodpořená
Nepodpořená
Podpořená
Nepodpořená
Nepodpořená
Nepodpořená

Výsledek zvolení zástupců PS k čl.20:
Zástupci

Struktura

Zvolení

NNO

???

NNO

???

NNO

???

ORLICKO

Ing. arch. Richard
Novák – Dolní
Morava
Jana Hodovalová - Zástupce ROT byl zvolen na jednání Správní Rady ROT
Libchavy
dne 25. 4. 2019 a přítomní zástupci svazku s tímto
návrhem souhlasili.
Jan Dušek – Horní Zástupce byl navržen členem Rady MAS dne 15. 4. 2019
Třešňovec
a přítomní zástupci svazku s tímto návrhem souhlasili.

ROT

SEV.-L.

Pan starosta Stránský z Přívratu přislíbil zaslání návrhu
zástupce do 30. 4. 2019.
Přítomní účastníci navrhli oslovit ty NNO, které
předložily záměr v rámci mapování potřeb a nabídli jim
členství v PS v případě, že obce nezašlou návrh zástupce
NNO na MAS do 30. 4. 2019.
Zástupce ORLICKO se sám, dobrovolně navrhl k účasti a
přítomní zástupci svazku s tímto návrhem souhlasili.

Posledním bodem jednání ad 5) bylo vyplnění dotazníku od přítomných účastníků. Formulář
dotazníku účastníci obdrželi již v podkladech k jednání. V první řadě byli otázky účastníkům
vysvětleny a následně požádány o vyplnění. Dotazník má sloužit jako podklad z územní pro
jednání pracovní skupiny při stanovování technických parametrů výzvy (dotazník viz příloha č.
1 tohoto zápisu).
V rámci diskuse Ing. Bc. Jedlička požádal zástupce MAS, aby stanovená kritéria byla co možná
nejjednodušší pro žadatele. Dále k otázce č. 2 Ing. Pomikálek navrhl další kritérium k diskusi,
konkrétně: „Jaké je přijatelné nejnižší procento dotace pro obce?“, jelikož se domnívá, že i za
nižší % dotace by výzva pro žadatele mohla být přijatelná a následně by mohlo být více obcí
podpořeno. Na základě toho byli účastníci požádání o dopsání této možnosti k otázce č. 2
v rámci jejich vyplňování.
Na závěr zástupci MAS ještě jednou poděkovali za účast s tím, že oslovení zástupci pracovní
skupiny budou brzo zkontaktováni ohledně samotného jednání.

Zpracovala: Alice Brožková

Příloha č. 1

Podklad pro nastavování preferenčních kritérií v pracovních skupinách
1. Poslali jste Vaše projektové záměry na MAS v rámci mapování území (3/2019)?
Odpověď ANO/ NE
(povinná)

Pozn. (nepovinné)

Poslali jste Vaše projektové záměry na MAS v rámci mapování
území (3/2019)?

2. Pokud byste mohli podat pouze 1 bodově zvýhodněnou žádost, jaká z níže uvedených variant nastavení pro žadatele
by Vám vyhovovala? Vyberte pouze 1 variantu.
Varianta
Projekt s jednou zakázkou v hodnotě do 400 000 Kč (pouze s cenovým
marketingem). Hodnota projektu cca. 480 000 Kč.
Projekt s více zakázkami do 400 000 Kč (pouze cenový marketing). Hodnota
projektu až cca. 1 000 000 Kč.
Dle mapování tato varianta bude u některých obcí možná, nicméně ne vždy.
Projekt s jednou nebo více zakázkami (i režim VŘ) až do cca. 1 000 000 Kč.

Vybranou označte
„X“ (povinné)

Pozn. (nepovinné)

3. Rádi bychom znali Váš názor, jakou váhu by navzájem měla mít následující kritéria (ve skutečnosti bude opatření
obsahovat více hodnotících kritérií).
Pokud byste měli rozdělit 100 bodů, jak byste je rozdělili mezi níže uvedená kritéria?
Návrh definice kritéria

Body (povinné)

Žadatel (obec, NNO, církev….) získá body v případě, že obec, kde bude
projekt realizován, nebyla ještě podpořena přes MAS v tomto dotačním
období.
Žadatel získá body v případě, že požadovaná výše dotace bude činit
maximálně ……… Kč (hodnotu stanoví pracovní skupina dle získaných dat
a odpovědí)
Žadatel získal body v případě, že v rámci mapování území (3/2019)
předložil na MAS projekt v podobě projektového záměru.
Mám nápad:
……………………………………………………………………………………………………….
Celkem

100 bodů

Pozn. (nepovinné)

