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

Datum a místo konání:

ve čtvrtek 19. 1. 2012, v 9.30, kancelář Mikroregionu Telčsko

Program:
1)
2)
3)
4)

Úvod
Aktualizace SPL
Výběr a aktualizace Fichí pro výzvu 2012/1
Závěr

1) P. Karásková přivítala členy programového výboru.
2) 29.12.2011 bylo odesláno na SZIF a na Mze Střednědobé hodnocení Strategického plánů
LEADER. programový výbor rozhodl aktualizovat SPL na základě doporučení z výsledku
hodnocení. Jedná se o:
• rozložení peněz na jednotlivé fiche - zvýšit alokaci na podnikatelské projekty
(fiche 1,2,6) a na fichi 5, teprve v případě nevyčerpání těchto fichí budou
zbývající prostředky přesunuty na fiche 3 a 4
• zapracovat do SPL přepočet na aktuální výši alokace
• zaměřit se na plnění povinných preferenčních kritérií - zdůraznit bodováním
zejména víceodvětvové projekty a inovační přístupy
• aktualizovat monitorovacích indikátory
3) Na základě výsledku hodnocení rozhodl Programový výbor zařadit do Výzvy 2012/1 Fiche
1, 2, 3, 4, 5, 6. U všech Fichí proběhne aktualizace před jejich vyhlášením a to ve zvýšení
max. způsobilých výdajů na projekt. Fiche 1 na 800 000Kč, Fiche 2 a 6 na 660 000Kč a
Fiche 3, 4, 5 na 440 000Kč. Další komunikace bude probíhat elektronickou formou.
4) Poté byla schůze ukončena.

Ing. Petra Karásková
Manager MAS Telčsko

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

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:
- vznik nového výrobku zvážit, tím bychom znevýhodnili služby
- 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 tradiční architektury (V. Sequens dodá metodiku - na internetu jsou
zpracovány dostatečné podklady)
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)

