Zápis z jednání Rady spolku MAS Znojemské vinařství, z. s.
konané dne 19. 10. 2021 ve 13:00
Zahájení
Předsedající přivítal všechny členy Rady spolku a hosty ve 13:00 a pronesl úvodní řeč.
Přítomni členové + hosté: dle prezenční listiny
Předsedající určil za ověřovatele zápisu Zdeňka Koukala a Ing. Barboru Arndt. Jako
zapisovatele určil Ing. Janu Procházkovou.
Technický bod – Schválení programu k jednání

Předsedající přednesl návrh programu jednání Rady spolku a současně vyzval členy,
aby podali návrhy na doplnění programu jednání.

Návrh usnesení č.1/19.10.21:
Rada spolku schvaluje program jednání v předloženém znění:
1. Výběr schválených projektů 5. výzvy PRV – na základě podnětu SZIF a
rozhodnutí Přezkumné komise MZE
2. Kritéria Fiche 7
3. Alokace PRV
4. IROP
5. SCLLD
6. MAP II
7. Různé

Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
1. Výběr schválených projektů 5. Výzvy PRV - na základě podnětu SZIF a rozhodnutí
přezkumné komise MZE
Na základě podnětu SZIF a následně rozhodnutí přezkumné komise MZE je nutné udělat
opravný výběr projektů 5. Výzvy PRV. Důvodem je přesunutí alokace z Fiche 3 do Fiche 2,
kde se podpořily projekty nad rámec alokace a dále špatné zařazení žádosti o dotaci název
Rekonstrukce a modernizace manipulační plochy do Fiche 2, což se napraví v rámci
opravného výběru projektů. Rada spolku vybere žádosti o dotaci, a to jen do výše alokace
jednotlivých Fichí ve výzvě, jak si MAS stanovila ve výzvě viz. následující postup:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční
prostředky budou využity v další výzvě MAS. Alokace na danou Fichi nebude z důvodu
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podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané
fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navyšována. V případě rovnosti
bodů u 2 a více projektů rozhoduje: 1. Počet vytvořených pracovních míst deklarovaných
v Žádosti o dotaci – lépe se umístí projekt s vyšším počtem vytvářených pracovních míst.
2. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace – lépe se umístí projekt s nižšími
deklarovanými výdaji viz. Interní postupy MAS Znojemské vinařství str.8. Příloha č. 1.
Opravený seznam vybraných žádostí o dotaci a seznam nevybraných žádostí o dotaci.
Návrh usnesení č.2/19.10.21:
Rada spolku schvaluje opravený seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 5. Výzvy
PRV.
Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro: 5, proti 0, zdržel se 0
2. Kritéria Fiche 7
Výběrová komise navrhla další 3 preferenční kritéria k Fichi 7 (Občanská vybavenost) Viz.
Příloha č.2 Preferenční kritéria Fiche 7.

Návrh usnesení č.3/19.10.21:
Rada spolku schvaluje preferenční kritéria Fiche 7.
Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
3. Alokace PRV
Alokace na přechodné období 7 571 900,- Kč. Její rozdělení do Fichí: Fiche 1 alokace ve výši
1 877 975,- Kč, do Fiche 2 alokaci ve výši 1 877 975,- Kč, do Fiche 3 alokaci 1 877 975,- Kč
do Fiche 6 alokaci 60 000,- Kč, do Fiche 7 alokaci ve výši 1 877 975,- Do finančního plánu se
rozdělí pro rok 2022 v částce 1 377 975,-Kč F1, F2, F3, Fiche 7 v částce 1 877 975,-Kč.
V roce 2023 se alokuje zbytek v částce 500 000,- Kč do F1, F2, F3 ve finančním plánu
SCLLD, a to formou Žádosti o změnu SCLLD, tj. dodatkem č. 2, který bude obsahovat
změny o navýšené alokaci pro přechodné období v programových rámcích, upraveny budou
i hodnoty indikátorů, dále budou přidána preferenční kritéria Fiche 7.
Návrh usnesení č.4/19.10.21:
Rada spolku schvaluje rozdělení alokace přechodného období do roků 2022, 2023
ve finančním plánu SCLLD a dodatek č. 2 k SCLLD.
Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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4. IROP
Dne 30. 9. 2021 byl zaslán obcím dotazník ohledně opatření IROP. Z dotazníků vyplývá
zájem o opatření Bezpečnost v dopravě, Hasiči, Vzdělávání, Veřejné prostranství, což bude
sloužit jako podklad pro akční plány.
Návrh usnesení č.5/19.10.21:
Rada spolku bere na vědomí výsledky z dotazníků ohledně opatření IROP 2021-2027,
což bude sloužit jako podklad pro akční plány.
Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
5. SCLLD
Dne 7. 10. 2021 nám byla schválena po 1 připomínkování koncepční část Strategie 20212027.
Návrh usnesení č.6/19.10.21:
Rada spolku bere na vědomí schválení koncepční části Strategie MAS Znojemské vinařství
pro období 2021-2027.
Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
6. MAP II
Rada spolku byla informována o realizaci projektu MAP v ORP Znojmo II. Rada byla
informována o proběhlém komunitním veletrhu pomůcek, který má za cíl monitorování
potřeb škol dle jednotlivých opatření MAP. V současnosti probíhá sběr informací. Po jejich
zpracování budou zmíněné potřeby škol předneseny příslušným Pracovním skupinám
ke schválení.
Návrh usnesení č.7/19.10.21:
Rada spolku bere na vědomí informace o projektu MAP v ORP Znojmo II.
Usnesení bylo přijato
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
7. Různé
Nebyly podány žádné další podněty.
Zapsala: Ing. Jana Procházková
Ověřil/a: Zdeněk Koukal
Ověřil/a: Ing. Barbora Arndt
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
z jednání Rady spolku MAS Znojemské vinařství, z. s., konané dne 19. 10. 2021
ve Znojmě Dvořákova 21, kancelář č. 208
Usnesení č.1/19.10.21:
Rada spolku schvaluje program jednání v předloženém znění:
1. Výběr schválených projektů 5. výzvy PRV – na základě podnětu SZIF a
rozhodnutí přezkumné komise MZE
2. Kritéria Fiche 7
3. Alokace PRV
4. IROP
5. SCLLD
6. MAP II
7. Různé
Usnesení č.2/19.10.21:
Rada spolku schvaluje opravný seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 5. Výzvy
PRV.
Usnesení č.3/19.10.21:
Rada spolku schvaluje preferenční kritéria Fiche 7.
Usnesení č.4/19.10.21
Rada spolku schvaluje rozdělení alokace přechodného období do roků 2022, 2023
ve finančním plánu SCLLD a dodatek č. 2 k SCLLD.
Usnesení č.5/19.10.21:
Rada spolku bere na vědomí výsledky z dotazníků ohledně opatření IROP 2021-2027, který
bude sloužit jako podklad pro akční plány.
Usnesení č.6/19.10.21:
Rada spolku bere na vědomí schválení koncepční části Strategie MAS Znojemské vinařství
pro období 2021-2027.
Usnesení č.7/19.10.21:
Rada spolku bere na vědomí informace o projektu MAP v ORP Znojmo II.

Zapsala dne 19. 10. 2021: Ing. Jana Procházková
Ověřil/a: Zdeněk Koukal
Ověřil/a: Ing. Barbora Arndt
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