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Zápis z jednání Programového výboru
organizaění sIožky MAS Uničovsko, o.p.s.

Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s
v souladu se,,Strategií komunitně vedeného místního roŽvole území MAS

UniČovsko 2014-2020" (dále jen SCLLD) schválenou Minísterstvem
místního rozvoje ČR a Řo Rrogramu rozvoje venkova) přijala v rámci
výzvy č. 3 v operaci 19.2.1. Programu rozvoje venkova tyio projekty:

Program:
1, Zahéllení
2. Vyjádření členů k nepodjatosti vůčijednotlivým projektům
3. Podpis etického kodexu
4. Schváleníprojektů z 3.výzvy PRV
5. Ukončeníjednání

1. Zahé4eni
Zasedáníprogramového výboru zahžllil lng, Tomáš Múller. přivítal přítomné a
seznámilje s Programem. Programový výbor se sešel v počtu a ďenů a je tedy
usnášení schopný.

Ověřen í dodržen í podm ínek standardizace
Na jednání se ÚČastnili zástupci v poměrech, které uvádí následujícítabulka

1

ďffi ; i,i,rn"rro o.p. §* +p@#***qp#€ *

YÝzva 15 l ooo l ooooo l 67 L l oootí.4 lvoo3

Název MAS
MAS Uničovsko, o.p.s.

Orgán : Rozhodovací orqán
Název orgánu: Programový výbor

Termín konání: t5.4.2019

Místo konání. Medlov

prezenční listina Jmenný seznam přítomnýctr vffi
které zastupují

3.Výzva Programu rozvoie venkova



Zájmové skupinv sektor veřejný/soukromÝ
Počet
subjektů

Počet
subjektů v
o/o

Počet
subjektů

Počet
subjektů v %

§ozvoj venkova 2 25+25 o1o 1+1 o/o

zemědělci
podnikatelé
neziskovky 1 25 o/o

1 %
veřejnost 1 25 o/o

1 o/o

celkem

podmínka standardizace max. 50% veřejného sektoru - splněnapodmínka standardizace max. 50o/o zájmové skupiny - spiněna

ZaPisovatelem bYla jmenovaná lng. lveta Kopcová a ověřovatelem zápisu lng. Múller

Programový výbor schvaluje program jednání.

Schvaluje : pro 4, zdžel se 0, proti 0

programový výbor schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu,

Schvaluje : pro 4, zdržel se 0, proti 0

2. Vyjádření k nepodjatosti
VýŠe uvedené se týká projektŮ z 3, výzvy PRV 15/000/00000/67ílo0o114ruo03

Předseda PřeČetl_ ČlenŮm etický kodex. Přítomní byli seznámeni se seznamem
ProjektŮ vYtvořeným výběrovou komisí. Seznam obsahuje projekty, které prošlykladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a výběrová komise jeohodnotila a sestavila seznam projektů dle počtu přioětenycn bodú.

KaŽdÝ ze ČlenŮ se Prohlá§il ke všem. projektům, zda je k projektům podjat, případně
uvedl dŮvod Podjatosti. Žaany ze 4 hoónotitelů po prostudování neshledal důvod
!.99djatosti, a Proto doŠlo k podepsání Prohlášeni Ó n"podjatosti a etický kodex.Etický kodex je P|atný Po celou dobu hodnocení projektů, tedy na vsecňňy jednání,
která se kvýzvám uvedeným v etickém kodexu uskutáčni.
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3. Podpis etického kodexu
Jednotliví Členové programového výboru, kteří splnili podmínky nepodjatosti, podepsali
etický kodex, Etický kodex podepsali i pracovníci MAS zajišt'ující'tec-hnické zázemí a
administrativní pomoc při jednání.

Podmínka standardizace byla splněna

4. Schválení projektů z 3,výzvy PRV
V rámci PRV 3.výzvy k předkládánížádosti o podporu v rámci operace 19.2.1Programu
rozvoje venkova byly vyhlášeny dvě fiche s alokací, která je uvedena v náslédulící
tabulce. Přijato bylo celkem 18 projektů. Výběrová komise hodnotila všech 18 projektú a
vYbrané projekty doporučila k podpoření. Předseda programového výboru seznámil
Přítomné s pořadím projektů dle přidělených bodů a to samostatně za každou fichi.
VŠechny projekty hodnocené výběrovou komisí získaly potřebný minimální počet bodů
proto, aby mohly být navrženy k podpoření.

číslo Název
žadatele

lČ Místo
realizace
NUTS 5

Název projektu Fiche Výše
doporučené
dotace v kč

0í Jakub
Smvčka

04030087 Medlov lnvestice do strojového
parku

1 1.200.000

02 Michal
Brachtl

04930673 Troubelice Modernizace
zemědělského podniku

1 í.200.000

03 Hokej Uničov
s. r.o,.

258351 81 Uničov Nákup profesioná|ní
brusky na brusle

2 59.013

04 lng. Hana
valentová

73049468 Ujezd Podpora malého
drobného podnikáni

2 223.695
hraniční oroiekt

Fiche 1 -600.000 Celkem 1 2.400.000

Fiche 2 +32.708 Celkem 2 282.708

1, Fiche F1 - Podpora zem. podnikání - celková alokace 3.000.000 Kč / vyčerpáno
2.400.000 Kč - bude převedeno 600.000 Kč do následující výzvy

2. Fiche F2 - Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky-alokace 250.000 Kči
přeČerpáno 32.708 Kč - bude dofinancováno z nevyčerpaných fin. prostředků z předchozích
výzev

Programový výbor schvaluje k podpoření výše uvedené projekty v tabulce ve Fichi 1, 2
Schvaluje : pro 4, zdžel se 0, proti 0

****ř*t

seznam vvhlášených fichí a alokace pro následuiícívýzvu :
C. fiche Název fiche clánek pravidel

pro ooeraci 19.2.1
Předpokládaná alokace na
vÝzvu

1 Podpora zem.podnikání 17 .1.a 3.000.000 + 600,000 kč
z nevyčerpané alokace výzvy
č.3

2. Rozvoj podnikání na venkově
a rozvoj venkovské turistikv

19.1 .b 250.000

celková alokace vÝzw 3.850.000 Kč
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1. Fiche F1 - PodPora zem. podnikání - celková alokace 3.ooo.ooo Kč / vyčerpáno
2.400.000 Kč - bude převedeno 600.ooo Kč do následující výzvy

2, Fiche F2 - Rozvoj Podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky-alokace 250.0oo Kč/
PřeČerPáno 32.708 Kč - bude dofinancováno znevýčerpaných fin. proltr"Jrú ;,Ň;ilri;-1..,
výzev

Předseda Programového výboru v souladu s lnterními postupy MAS Uničovsko navrhl
zbývajicí alokace z obou fichí převést do dalších výzev.

Programový výbor schvaluje přesun nedočerpané alokace z třetí výzvy z fiche 1 - Fiche F1 -PodPora zem. Podnikání z 3. výzvy PRV do následujících výzev aíal<iez nedočerpané
alokace fiche 2 Rozvoj podnikání na venkově a rozioj venk-ovské turistiky z vyhlášených
výzev 1 a 2 PRV MAS Uničovsko také do následujícíóh výzev.

Schvaluje : pro 4, zdžel se 0, proti 0

5. Závěr
Předseda Poděkoval všem přítomným za účast a jednání programového výboru
ukončil.

V Medlově dne 15.4.2019

Zapsala . lng. lveta Kopcová
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