OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Zápis z jednání Výběrové komise Otevřené zahrady Jičínska z. s.
konané dne 13. srpna 2018 od 15. 00 hodin v kanceláři OZJ v Jičíně
Přítomni:
Hosté:

Jan Simeon Kaiser, Lukáš Vildman, Marketa Obitková, Radomír Vališka, Jan
Jiterský
Kamila Kabelková - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Program jednání:
1. Seznámení s výsledky hodnocení projektů jednotlivými hodnotiteli
2. Sestavení pořadí projektů za každou fichi zvlášť na základě bodového hodnocení
3. Sestavení seznamu vybraných a nevybraných Žádosti o dotaci podle alokací ve výzvě
4. Závěr

Průběh jednání:
Jednání zahájila paní Kabelková. Jednalo se o hodnotící jednání výběrové komise
k hodnocení projektů v 1. výzvě PRV 15/000/00000/452/000212/V001. Jednání se zúčastnilo
všech 5 členů výběrové komise. Výběrová komise je usnášeníschopná. Zapisovatelkou byla
navržena Kamila Kabelková.
Mezi úvodním a tímto jednání došlo k předání informací panu Jiterskému, který se též zapojil
do hodnocení projektů a též podepsal etický kodex o nepředpojatosti k hodnoceným
projektům.
1. Seznámení s výsledky hodnocení projektů jednotlivými hodnotiteli
Na jednání bylo předloženo 18 hodnotících listů od 5 hodnotitelů. Při porovnání výsledků
obou hodnotitelů u stejného projektu bylo zjištěno, že u žádného preferenčního kritéria
nenastal rozdíl v bodování mezi hodnotiteli. Nedošlo tedy na hodnocení projektu třetím
hodnotitelem.
2. Sestavení pořadí projektů za každou fichi zvlášť na základě bodového hodnocení
Podle výsledků bodového hodnocení a podle podmínek pro určení pořadí projektů ve výzvě
bylo sestaveno pořadí projektů za každou fichi zvlášť. Při stejném počtu bodů byl jako první
v pořadí uveden projekt s nejnižší požadovanou výší dotace.
Fiche č. 5: Investice do zemědělských podniků






120 bodů – Miloš Hubálovský – Technologie ustájení skotu – dotace 500 000 Kč
120 bodů – Jana Bíšková – Pořízení přepravní techniky do RV – dotace 710 000 Kč
110 bodů – CUKO Jičín s. r. o. – Rozmetadlo umělých hnojiv s navigací – dotace 250 000 Kč
110 bodů – Martin Zoubek – Nákup technologie na posklizňovou úpravu semen – dotace 456 000 Kč
110 bodů – Jaroslav Šoltys – Investice do techniky – dotace 495 000 Kč
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Fiche č. 7: Nezemědělská činnost
 60 bodů – ekonomickesluzby.cz, s. r. o. – Modernizace kancelářských prostor včetně
pořízení nového hardwarového a softwarového vybavení – dotace 125 667 Kč
 55 bodů – HELITOM s. r. o. – Pořízení nového specializovaného systémového řešení v
letecké škole - software Flight Office GA – dotace 32 895 Kč
 55 bodů – Michal Fejfar – Nákup nového obuvnického šicího stroje – dotace 70 785 Kč
Fiche č. 8: Sdílení zařízení a zdrojů
 45 bodů – Miloš Hubálovský – Rozmetadlo hnoje – dotace 450 000 Kč
3. Sestavení seznamu vybraných a nevybraných Žádosti o dotaci podle alokací ve výzvě
Po sestavení pořadí projektů dle bodu 2 byl proveden výběr Žádostí o dotaci dle bodového
hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou fichi v souladu s
nastavenými postupy ve směrnici „Interní postupy Otevřené zahrady Jičínska z. s. pro
programový rámec PRV 2014 – 2020“.
Postup pro sestavení seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci je následující:
V případě, že u některé fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou
částku převést na jinou fichi. Finanční alokaci na fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z
důvodu podpory hraničního projektu (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané
fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů).
Alokace pro jednotlivé fiche ve výzvě byla stanovena následující:
 fiche č. 5 – 2 030 000 Kč
 fiche č. 7 – 2 200 000 Kč
 fiche č. 8 – 450 000 Kč
Do fiche č. 1 „Retence vody v lesích“, fiche č. 2 „Stezky v lesích včetně vybavení“, fiche č. 3
„Lesnická infrastruktura“, fiche č. 4 „Polní cesty včetně souvisejících objektů“ a fiche č. 6
„Podpora zemědělských produktů“ žádné projekty předloženy nebyly a jejich alokace je tedy
k využití z důvodu podpory hraničního projektu ve fichi č. 5. Pouze projekty ve fichi č.
5„Investice do zemědělských podniků“ převyšují alokaci uvedenou ve výzvě. Ve fichi č. 5 je
hraničním projektem žádost o dotaci pana Šoltyse „Investice do techniky“ na nejvyšší dotaci
ve výši 495 000 Kč. Na její pokrytí však v alokaci pro fichi č. 5 schází
381 000 Kč.
Výběrová komise předkládá radě spolku návrh schválit převod částky 381 000 Kč z některé
z fichí, kde nebyly podány žádné žádosti o dotaci. Podle tohoto postupu by všechny
předložené žádosti o dotaci byly vybrány k podpoře.
Usnesení: Členové výběrové komise jednomyslně schvalují pořadí projektů a po využití
postupu pro navýšení alokace na hraniční projekt předkládají všechny projekty
k poskytnutí dotace.
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4. Závěr
Registrace projektů na SZIF žadateli musí proběhnou 28.8.2018. Jednání rady spolku je
proběhne 14.8.2018. Na tomto jednání jako pověřený člen z jednání 30.7.2018 má za úkol
informovat o průběhu hodnocení projektů pan Kaiser. Jednání členské schůze, která schvaluje
výběr projektů proběhne 21.8.2018. Pracovníky kanceláře MAS bude bodové hodnocení
projektů a zdůvodnění zapsáno do žádosti o dotaci na strany E2.
V 17,30 hodin bylo jednání výběrové komise ukončeno.
Zapsala: Mgr. Kamila Kabelková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Digitálně podepsal

Kamila
Mgr. Kamila Mgr.
Kabelková
Kabelková Datum: 2018.09.06
21:48:10 +02'00'
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