
 

 

 

Z A P I S  

ze společného zasedání pracovních skupin Společnost, Životní prostředí a infrastruktura, 

Hospodářství a členů MAS Pobeskydí 

které se uskuteční 26. 6. 2019 od 8:30 hod. ve školící místnosti (vchod A) Třanovice č.p.1 

Program: 

1. Seznámení s tématy podpory programového rámce Programu rozvoje venkova na 
rok 2020 (alokace cca 6-7 mil. Kč) 
Investice do zemědělství 
Veřejná prostranství v obcích (bez sídelní zeleně) – malé projekty 
Hasičské zbrojnice - malé projekty 
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven atd. – malé projekty 

2. Diskuse k preferenčním kritériím 
3. Závěr zasedání 

 
 
 
 

1. Seznámení s tématy podpory programového rámce Programu rozvoje 
venkova na rok 2020 (alokace cca 6-7 mil. Kč) 

 
Zasedání zahájila Krystyna Nováková, která přítomné (16 osob) přivítala a představila 
program. Dále předala slovo Petru Piekarovi, které přítomné seznámil s tématy podpory 
programového rámce Programu rozvoje venkova na rok 2020. 
 
K zápisu je přiložen výběr z pravidel PRV k čl. 20. 
 
2. Diskuse k preferenčním kritériím 
 
Na úvod tohoto bodu Krystyna Nováková představila výsledky krátké ankety 
k preferenčním kritérií pro fichi č. 1 a fichi č. 6 tj. článek 20. 
 
Výsledky jsou v přiložené prezentaci. 
 
Diskuse k fichi č. 1 
 
Přítomní se během diskuse shodli, že je potřeba podporovat zejména žadatele, kteří 
zatím nebyli ve výzvách MAS (v tomto programového období) podpořeni. I když bylo 
konstatováno, že ve 4. výzvy PRV byli podpořeni noví žadatelé a je vhodné v tomto 
trendu pokračovat. S ohledem na výši alokace a počet přijatých žádosti je nutné 
zachovat některá kritéria „kvality“ a současně je vhodné snížit celkové způsobilé výdaje 
na 0,5 mil. Kč na projekt a preferovat menší projekty. 
 
Návrh pracovních skupin pro programový výbor: 

1. Výše způsobilých výdajů – preference do 250 tis. Kč (20 bodů) 
2. Sídlo/trvalé bydliště v Pobeskydí (5 bodů) 
3. Zaměření projektu na stavební práce a technologie (10 bodů) 



Zápis ze zasedání pracovní skupiny Společnost 22. 10. 2018 

 

 

 

 

2. 

4. Zkrácená doba realizace do 9 měsíců (5 bodů) 
5. Uvádění vlastních produktů na trh (10 bodů) – doporučeno zpřísnit 
6. Zatím nepodpořen žadatele v programovém období 2014-2020 (30 bodů) 

 
Dodatečně v diskusi nad fichi č. 6 doplněno i do fiche 1: 

7. Závazek prezentovat MAS Pobeskydí (např. v článku v místním periodiku a 
v místě realizace projektu). 

 
Minimální počet bodů: 40 
 
Diskuse k fichi č. 6 Občanská vybavenost (pracovní název) 
 
V průběhu diskuse se přítomni průběžně vypořádali s různými návrhy. Např. preferovat 
členy MAS shledali za „provokativní“. 
Preferovat projekty určené pro určitou cílovou skupinu např. děti a mládež není 
pracovními skupinami doporučeno. 
Postupně se shodli na hledání kritérií, která budou odrážet větší dopad na komunitu. 
 
Návrh pracovních skupin pro programový výbor: 
 
U tématu Kulturní a spolková zařízení 

1. Využívání zařízení (četnost využívání zařízení, počet akcí, využívání vícero 
zájmovými skupinami, počet členů daného spolku) cca za 2 roky zpět 

U tématu Veřejná prostranství 
2. Místo pro setkávání komunity (lavičky a další mobiliář) 

U tématu Hasičské zbrojnice 
3. Počet výjezdů (cca za 2 roky zpět) 

Společná kritéria 
4. Sídlo v Pobeskydí 
5. Výše způsobilých výdajů – preference do 250 tis. Kč 
6. Zkrácená doba realizace do 9 měsíců  
7. Závazek prezentovat MAS Pobeskydí (např. v článku v místním periodiku a 

v místě realizace projektu). 
 
Přesné znění kritérií nebylo určeno ani výše důležitosti. Bude řešeno na podzim (např. 
formou dotazníkového šetření mezi členy MAS). 
 
Na závěr tohoto bodu K. Nováková upozornila, že navržené řešení bude vést k většímu 
počtu žádosti a bude potřeba stanovit způsob určení pořadí u projektů se shodným 
počtem bodů. 
 
 
3. Závěr zasedání 
Na závěr Krystyna Nováková poděkovala všem za účast.  
 
Zapsala: Krystyna Nováková 
 
Ověřil: Petr Piekar 


