
 

 

 
 

Zápis 
 

z jednání Programového výboru MAS Český sever, z. s., 
schválení seznamu vybraných Žádostí o podporu v rám ci operace 19.2.1. 

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Výz va č. 4 PRV 
kancelá ř MAS Český sever, z. s., Varnsdorf, 13. 8. 2018 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 8 členů z celkového počtu 9) 
 
Program:  
1. Projednání výsledků hodnocení ŽoD  
2. Schválení seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 
3. Závěr 
  
 
1. Projednání výsledku hodnocení žádostí o dotaci  
 
Na jednání programového výboru MAS byl přizván předseda výběrové komise MAS 
pan Mgr. Filip Mágr, který členy PV seznámil s výsledky hodnocení žádostí o dotaci a 
předložil jim Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci se stanoveným 
pořadím podle počtu přidělených bodů výběrovou komisí MAS. V případě rovnosti 
bodů byl zvýhodněn projekt s nižšími celkovými způsobilými výdaji v souladu 
s nastavenými postupy MAS.  
 
 
2. Schválení seznamu vybraných a nevybraných žádost í o dotaci  
 
Fiche č. 114 
Žádosti o dotaci byly seřazeny podle počtu získaných bodů. Podle alokace, 
stanovené ve Výzvě č. 4, se na seznamu vybraných žádostí umístily projekty na 1. – 
5. místě. VK dále doporučila podpořit hraniční projekt s názvem Modernizace 
živočišné výroby, žadatel Jaroslav Štědra, požadovaná výše dotace 1 200 000 Kč, 
počet přidělených bodů 20, pořadí č. 6. V souladu s pravidly Článku 19.2.1 je možné 
finanční alokaci na fichi stanovenou ve výzvě dále navýšit z důvodu podpory 
hraničního projektu (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané fichi a 
zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů).  
 
Programový výbor toto doporučení akceptoval a schválil navýšení alokace na 
podporu výše uvedené žádosti o dotaci o chybějící částku 461 200 Kč. Tím bude 
žádost podpořena v celé výši požadované dotace 1 200 tis. Kč. 
 
Žádosti, které se umístily na 7. až 15. místě, byly zařazeny na seznam nevybraných 
žádostí.  
 
 
 
 



 

 

Fiche č. 115 
V rámci této fiche byla hodnoceny dvě žádosti o dotaci, které se umístily na seznamu 
vybraných žádostí. Alokace dle Výzvy č. 4 požadovanou dotaci pokryje v celé 
požadované výši. 
 
Fiche č. 117 
V rámci této fiche bylo přijato a hodnoceno 7 žádostí o dotaci, které se umístily na 
seznamu vybraných žádostí. Alokace dle Výzvy č. 4 požadovanou dotaci pokryje 
v celé požadované výši. 
 
 
3. Závěr 
 
Na základě prohlášení KMV MAS pro Výzvu č. 4 o existenci střetu zájmů byl ze 
schválení seznamu vybraných a nevybraných žádostí v rámci fiche 114 vyloučen 
člen programového výboru pan Petr Houdek, který předložil svou žádost o dotaci pod 
názvem Nákup zemědělské techniky. 
 
Na základě prohlášení KMV MAS pro Výzvu č. 4 o existenci střetu zájmů byl ze 
schválení seznamu vybraných a nevybraných žádostí v rámci fiche 114 vyloučen 
člen programového výboru pan Luboš Kudla z důvodu příbuzenského vztahu 
k žadatelce Lucii Kudlové, která předložila svou žádost o dotaci pod názvem Nákup 
obraceče píce. 
  
Programový výbor v platném složení schválil výsledky hodnocení a konečný seznam 
vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve fichi 114 (hlasovalo 6 osob), 115 a 117 
(hlasovalo 8 osob). 
 
Programový výbor schválil navýšení alokace ve fichi 114 o částku potřebnou částku 
461 200 Kč tak, aby bylo možné podpořit hraniční projekt (tj. první nevybraný projekt 
na 6. místě), který splňuje stanovenou minimální výši bodů.  
 
Hlasování:  
6 …… PRO 
0 …… PROTI 
Programový výbor schválil výsledky hodnocení a seznam vybraných a nevybraných 
žádostí ve fichi 114, který tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
 
Hlasování:  
6 …… PRO 
0 …… PROTI 
Programový schválil navýšení alokace na fichi č. 114 o částku 461 200 Kč, která 
umožní podpořit hraniční projekt s názvem Modernizace živočišné výroby, žadatel 
Jaroslav Štědra.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
0 …… PROTI 
Programový výbor schválil seznam vybraných a nevybraných žádostí ve fichi 115 a 
117, který tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
 
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci tvoří přílohu tohoto zápisu.  
 
 
Ve Varnsdorfu dne 13. 8. 2018 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Jemelka 
předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
Příloha: Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci (web MAS, jednání PV 
ze dne 13. 8. 2018, Výzva č. 4 PRV) 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 
 


