ZÁPIS ZE SCHŮZE
PROGRAMOVÉHO VÝBORU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, o. s.

Datum a místo konání:

v pátek 11. 3. 2011, v 8.00, kancelář Mikroregionu Telčsko

Program:
1) Úvod
2) Výběr a aktualizace Fichí pro Výzvu 2011/1
3) Závěr

1) E. Skálová přivítala členy programového výboru a seznámila přítomné se změnami
pravidel IV.1.1 a IV.1.2. Do nové výzvy je potřeba zaktualizovat Fiche dle nových
formulářů, následně i SPL.
2) SZIF žádá, aby byly zakutalizovány v první řadě vyhlašované Fiche, až následně ostatní
Fiche. Na základě průzkumu zájmu mezi obcemi a podnikateli bylo navrženo zařadit do
Výzvy 2011/1 Fiche 1, 3 a 4, a dále zařadit novou Fichi 6 - Podpora zakládání podniků a
jejich rozvoje. Současně byla rozpracována metodika bodování, o podněty budou požádáni
i další členové MAS. Další komunikace bude probíhat elektronickou formou.
3) Poté byla schůze ukončena.

Eva Skálová
Manager MAS Telčsko

Podrobnější zápis z jednání programového výboru, červeně jsou zapracovány
připomínky z pracovní porady (RF, MP), která proběhla v pátek odpoledne, dalšími
barvami připomínky mailové.

Termíny hoří, SZIF pozdě vyvěsil podklady. Aktualizaci nutno zpracovat co
nejrychleji.

Výběr fichí:
Více podpořit podnikatele.
určitě podnikatelská fiche 1 Zpracování místní produkce, přidat novou fichi Podpora
zakládání podniků a jejich rozvoje. Fichi 3 Cestovní ruch nechat na příští rok,
důkladně zpracovat aktualizaci.

Návrh bodování fiche 6:
MP: Je správné zakládání podniků? Nemělo by být spíš firmiček, nebo provozoven?
ES: Název si vybírat nemůžeme, ale jsou to mikropodniky do 10 zaměstnanců. Když
jsem to v sobotu řekl Pavlu Stehlíkovi, který stále přemýšlí o pořízení truhlárny,
odpověděl mi, že 400.000,- Kč je tak na nákup jednoho lepšího stroje. Podnikatelé
mají dotaci jen 60%, tzn. celkové náklady projektu mohou být 666 tis. + DPH.
- vznik nového výrobku zvážit, tím bychom znevýhodnili služby –
RŠ: A co podpořit inovativnost, ale i v rámci tradičních řemesel? Uvedení
inovovaného produktu nebo služby oslovujícího další cílovou skupinu? 5
RF: já bych to tam nechal a doplnil bych i inovaci stávajícího výrobku.
( ES: inovace je v povinných kritériích. Můžeme za ni dát více bodů)
A doplnil bych kriterium pro služby – rozšíření nabídky služeb chybějících v dané
oblasti, území, prostoru…, případně i v návaznosti na cestovní ruch?
- obec do 100 obyvatel
- výše dotace do 400 tis. pokud by byla jenom jedna žádost, mohla by vyčerpat celou
alokaci. Změna pravidel umožňuje snadnější přesun nevyčerpané dotace do dalších
let, proto raději toto kritérium nahradit snížením maximální dotace na jeden projekt
- využití stávajícího objektu
- zachování zásad tradiční architektury
RF- co to je? Pokud bude opravovat zbořenou stodolu, to ji bude vracet do původní
podoby? ES: je to prý několik jednoduchých zásad, např. nebourat dveře do štítové
zdi. Podle mne stačí soulad rekonstruovaného objektu s charakterem okolní zástavby
ES: Vpodstatě je to stejné, tedy s přejmenováním kritéria není problém.
MP: ... To je věcí stavebního úřadu a ne nás. ES: za 800 tis. nový objekt stejně
nepostaví, určitě bude rekonstruovat starý, a na to často stavební povolení ani
nemusí být.
RŠ: ... obě kritéria jsou jen "o barácích" - - chceme i zvýhodnit "tradiční řemeslo"
oproti např. autovýrobě? V tom případě bodování
Stávající objekt 3
Tradiční venkovská architektura 4
Zachování tradičních řemesel (?) 4
MP: Co do kriterií přidat zaměstnání zdravotně nebo tělesně postižených? ES:
myslím, že v malých provozovnách je to nereálný požadavek???

Obodování bych rozložil třeba na 1 - 5 a ne jen 5 a 3. ES: musíme přesně stanovit,
za co je kolik bodů - např. za 1 pracovní místo 1 bod, za 2 místa 2 body atd.
při rovnosti bodů
- časové hledisko
- počet obyvatel v obci
- míra nezaměstnanosti v obci (jako je ve Fondu Vysočiny) ke konci dubna, kdy už
nejsou na pracáku zemědělci a spol. - toto kritérium je nejlepší
rozdělení alokace:
Podpora zakládání podniků 800 tis
Komunikace 800 tis.
Kulturáky 800 tis.
Zpracování produkce zbytek peněz, cca 200 tis.
pokusit se zapracovat kritérium V rámci jedné výzvy je možno podat jen 1 žádost.
(jestli to nový formulář umožní)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde je navržené resumé včetně návrhu bodování, prosíme o jeho odsouhlasení
nebo zpřipomínkování.
Návrh bodování fiche 6:
POVINNÁ KRITÉRIA
- uplatňování inovačních přístupů (zahrnuje i inovaci výrobků)
- dle míry inovace 1-3 body
- víceodvětvový projekt 1 bod
- vznik každého nového pracovního místa (zahrnuje i založení nového podniku, kdy
nové pracovní místo vzniká) 5 bodů
- zaměření na ženy/ mladé lidi 1 - 3 body

NAŠE KRITÉRIA
- vznik nového výrobku nebo služby
- vznik nového výrobku nebo služby dosud chybějící na území MAS 5 bodů
- vznik nového výrobku nebo služby dosud chybějící ve spádovém území 4
body
- vznik nového výrobku nebo služby v rámci daného podniku 3 body
(automaticky zahrnuje i výrobky nově vzniklého podniku, pokud nespadají do
vyšší kategorie)
- využití stávajícího objektu - 5 bodů
- zachování zásad tradiční architektury - 5 bodů
(v případě nákupu strojů nebo jiného nestavebního projektu automaticky 5 bodů???)
- rozvoj tradičního místního řemesla - 5 bodů

