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EvroP§ký Emédélský lond P.o rozÝoj venková: EvroPá invéstuje do vef,rov§lých

oBa§li.

Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k ýrvě MAS č.6
(14l000l00000/453/000023/V006) z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
konaný dne 8.7.202l, 9:00 hod. v Sezemicích, Velká zasedací místnost MěÚ Sezemice

Přítomní: Jolana Štepánkova (APOLENKA z.s.), Zdeněk Seidl (Zdeněk Seidl), Jiří Fousek (Záklaďni škola a mateřská škola
Rokytno, okres Pardubice)
Hosté : Kateřina Flajšmanová
Na jednaní představenstva se dostavili 3 z 5 členůpředstavenstva. Žadna ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více
jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijmutí usnesení je pořeba souhlasu minimálně 2 členů
představenstva.

Nikdo z přítomných není k ádnému projektu ve sťefu zájmi, Byla podepsána Čestná prohlášení ke střetu zájmů (Etické
kodexy).

Předstar€
v pořadí dle bodů,
kontrolních listu a žádostío dotaci.
Věcným hodnooením prošly (splnily minimální stanovenou bodovou hranici) 2 žádosti o dotaci ve Fichi l (Chladírenské
zaŤizení, Nákup nakladače do podnikání),2 žádosti o dotaci ve Fichi 2 (Modernizace sáčecího a uzaviracfllo zařizení pro
láhve, Rozšířenívýroby nrrzltny zregionálních surovin), 1 žádost o dotaci ve Fichi 6 (Výstavba lesních stezek pro turisty) a
2 žáďosti o dotaci ve Fichi 10 (Úpravy okolí, zpevněné plochy a parkovací stání školy v Dřítči- etapa č. l, Lezecká stěna herní prvek). Představenstvo bude u těchto žádostí o dotaci provádět výběr.
U 1 žádosti o dotaci (Podpora údržbyvenkovního prostranství Marina Kemp Stéblová) ve Fichi 4 byla ukončena
administrace z d$vodu nesplnění podmínek pravidel pro předložen i Žadosti o dotaci po 2, vyzvé k doplnění Kanceláří MAS.
První fáze r{iběrrr:
Představenstvo projekty prošlo za každou Fichi zvlášť dle pořadí projektů daného bodovým hodnocením (od nejlepšího
hodnocení po nejhorší)stanoveného qiběrovou komisí a dle aktuálních firrančníchprostředků alokovaných na danou Fichi v
rámci dané Ýzvy.

1/2

Celková výše alokace ve v,ýzvě na ťrchi 1 činí545 767,-Kč, Celková alokovaná částka ve výzvě na fichi l nedostačuje
k podpoře všech projektů, které v rárnci ťrche l prošly věcným hodnocením. Alokace postačuje na podpoření projektu
Chladírenské zaíízen|, který obdržel nejvíce bodů (48 bodů) ve výši dotace 150 000,-Kč. Po podpoře projektu zbýváve
fichi l alokace 395 76'I.-Kč.
Celková v,ýše alokace ve výzvě na fichi 2 činí680 000,-Kč. Ve fichi 2 byly vybrriny oba projekty - Modemizace stáčecího a
,,
uzaviracího zařízení pro lahve (36 bodů) ve výši 292 500,-Kč, Rozšířenívýroby zmrzliny z regionálních surovin (33
bodů) ve výši dotace 315 000r-Kč, Celková alokovaná částka ve ficlti2 nebyla po přidělení dotace projektům dočerpána ve
yysl

ve qízvě na fichi 4 činíl 520 000,-Kč. Do fiche 4 byl zaregistrován projekt, ktený neprošel

Celková l"ýše

žádný dalšíprojekt nebyl podán. Celková alokovaná částka ve výzvěna fichi 4 nebyla čerpárra ve

administrativní

vYší
Celková

v,ýše

turisty (25

l) ve

ve qizvě na ťrchi 6 činí900 000,-Kč. Ve fichi 6 byl vybrán projekt Výstavba lesních stezek pro
výši dotace l55 760,-Kč. Celková alokovaná částka ve fichi 6 nebyla po přidělení dotace projektům

dočerprina ve qýši 744 240.-Kč.

Celková výše
ve výzvě na ťrchi l0 činí2156 922,-Kč. Ve fichi l0 byly lybrány oba projekty * Úpravy okotío
zpevněné plochy a parkovací stání školy v Dřítči- etapa č. 1 (45 bodů) ve výši dotace 791.081n-Kč, Lezecká stěna herní prvek (35 bodů) ve výši dotace 123 904,-Kč- Celková alokovaná částka ve fichi 10 nebyla po přidělení dotace
projektům dočerpánave výši 1 841 937.-Kč.
novilo hraničníprojekt Fiche u Fiche l. V jiných Fichích se hraničníprojekt Fiche nevyskytuje. Hraničním

Fředstavenstvo
projektem

je projekt Nákup nakladače do podnikriní (30 bodů, nevytváří pracovní místa, prvožadatel, výše

prvním

Lým

požadovanó

495 000,-Kč), ktery dosáhl minimálního počtu bodů a zároveň je to projekt který je po první fazi výběru
projektem ve Fichi l dle pořadí stanoveného qfběrovou komisí.

Po první fázi vyběru byly nedočerpané alokace ve Fichích v rámci v,ýzvy sečteny do ,,společnéhobalíku", ktery činí
4 574 444Kč.
1 ._kolo: Jediným hraničnímprojektem Fiche je projekt Nakup nakladače do podnikání
do podnikání v plné qýši požadovanédotace.
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vybrán je projekt Nákup nakladače
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EvÉF
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vfikov§ký* obkstí.

Zbývá rozdělit 4079 444,-Kč, ale žádný dalšíprojekt, líery prošel věcným hodnocením, není. Výběr je ukončen
představenstvo vyhotovilo finální Seznam vyb{anÝch žádostío dotaci a finální Seznam newbranÝch žádostío dotaci:

sEzNAM vysn.lNÝcrr
Pořadí

žÁposrí

Místo realizace

Název projektu

proiektů

F'iche

íNIITS5)

Přidělené body

l: Investice do zemědělských podniků

1

chladírenské zařízeni

2

Nrákup nakladače do podnikání

Podůlšany

48

Slepotice
(Bělešovice)

30

Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Modemizace stáčecíhoa uzavlracftlo ňizeni pro

l

lahve

Rozšířenívýroby zmtzlny z regionálních

2

surovin

Hrobice

36

Kunětice

JJ

Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
Kunětice

Výstavba lesních stezek pro turisty

1

25

F'iche 10: Základni služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

l

Upravy okolí, zperměné plochy
školv v Dřítči- etapa č. 1

2

Lezecká stěna - herní prvek

SEZNAM NEVYBRANÝcri
Pořadí
nroiektů

a

parkovací stiiní

ŽÁoosri
Název projektu

Dříteč

45

Němčice

35

Místo realizace

íNUTSs)

2l2
Přidělené body

Fiche 4: Podpora investic nazaloženínebo rozvoj nezemědělských činností
Podpora údržbyvenkovního prostíanství Marina
x
Stéblová
1
kemp stéblová
Byly vybnány všechny předložené ádosti o dotaci, které prošly věcným hodnocením. Nevybraná žádost o dotaci

neb}la vybrana v důsledku ukončení adminisfiace z důvodu nesplnění podmínek pravidel pro předložení Žádosti o
dotaci po 2.vyné k doplnění Kanceláří MAS.

Představenstvo schvaluje §eznam vybraných žádostí a seznam nevybraných žádostípro výzvu
(1

4/000/00000l453/000023/v00o.

Pro:3

Proti: 0

MAS č. ó

Zdržel se; 0

USNESENÍ k výběru projektů PRV

PRV/výzva MAS č. 6/1: Představenstvo schvaluje sezt.rm vybraných žádostía seznam nevybraných žádostlpro v,ýnru MAS
č. ó

( l

4/000/00000/453/000an N 006).

Přflohy:
prezenčnílistina

Etické kodexy/Čestnéprohlášení ke sřetu zájm:io_ 3x

Dne:8.7.202l

Zapsa|a: K. Flaj šmanová

Členovépředstavenstva§vým popisem tohoto zápisu stvrzují výsledek výběru projektů a ověřují správnost zápisu.
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