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ZAPSANÝ SPOLEK

ZÁPIS Z PRACOVNÍ SKUPINY ZEM DĚLCI 18. 12. 2015
– ZAPOJENÍ DO ROZVOJE VENKOVA –
Termín konání: 18. 12. 2015 od 8:00
Místo konání: zasedací místnost MAS Region HANÁ
Přítomni: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Pavel Solovský, Ing. Ludmila Solovská, Václav Lakomý, Oldřich
Palička, Stanislav Havlíček, Karel Laštůvka, František Vlach, Rostislav Dutszák, Jaroslav Novák,
Martin Bílý, Vojtěch Koutný, Tomáš Zatloukal.
Program: 1) Příprava programového rámce PRV v rámci strategie MAS - ISU 2020 Region HANÁ
2) Diskuse nad dalšími tématy a prostor pro veškeré dotazy
Poznámky:
- Poslední schůzka zemědělců před podáním strategie MAS.
- MAS Region HANÁ dostala na plánovací období 2016 - 2022 částku 24. mil Kč na realizaci
programu Rozvoje venkova.
- Už teď se ví, že bude ze strany EU něco přidáno (3. - 5. mil Kč).
- Platí pravidlo N+3 (tzn. peníze které poskytne EU na rok 2014, musíme vyčerpat nejpozději
do konce roku 2017).
- První výzva ze strany MAS se předpokládá na listopad 2016, další bude hned na začátku
roku 2017. Je nutné pružně zareagovat a hned v prvních výzvách podat svoje projekty.
V roce 2018 proběhne hodnocení MAS a dle stupně zapojení podnikatelských subjektů
a úspěšnosti projektů bude MAS přidáno 30% (z 24. mil Kč) navíc, eventuálně 2 x 30%
navíc. První navýšení o 30% bude nezávislé na hodnocení a MAS je dostane hned, dalších
30% bude přidáno po hodnocení úspěšnosti projektů.
Je nutné alokovat finance do jednotlivých programovacích rámců (článků):
Článek 14: Předávání znalostí a informační akce:
- pouze forma individuálního podání na SZIF
Článek 17 a): Investice do zemědělských podniků: - významná a hlavní priorita, velká část alokace
- vyjma včel a rybolovu, kotlů na biomasu
- projekty pro regionální zemědělce - min. alokace: 50.000,- Kč, max. alokace: 500.000 1.000.000,- Kč (u vzniku pracovního místa až 1.500.000 Kč)
- z 24. mil musíme vytvořit min. 5 pracovních míst (povinný indikátor!!), pracovní místo se musí
vytvořit nejpozději do půl roku po připsání fin. prostředků na účet podnikatele. Ale ideálně se
pracovní místo vytvoří hned po podání žádosti na MAS.
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ČL 17 b): Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: jen pokud bude poptávka a
potenciální produkt, jinak až po evaluaci
- Potenciální projekty v této oblasti do roku 2022 - další zpracovávání zemědělské produkce:
Schůzka v úterý 19. 1. 2016 od 9:00 (schůzka bude určena jen pro ty, kteří chtějí připravit
konkrétní projekt)
Čl 19 b): Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: - významná priorita,
velká část alokace.
- jedná se o nezemědělské podnikání nezemědělců (ne všechny obory - výčet je v Metodice pro
tvorbu Fichí), ale i zemědělců (= diverzifikace zemědělských činností)
Čl 25: Neproduktivní investice v lesích: Ano, ale pouze 5 - 10% alokace
- vybudování zastávek, odpočívadel, zastávek - zvýšení rekreační funkce lesa - hlavně podpora pro
obce, víme už, že by byl zájem.
Čl 26: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh: Ano, ale jen min. alokace.
Čl 35 c): Sdílení zařízení a zdrojů: Ano, pokud budou konkrétní projekty.
Čl 35 d): Horizontální spolupráce: Zemědělec - zemědělec - zemědělec
Vertikální spolupráce: Zemědělec - zpracovatel - producent
(pozvat někoho z praxe, dobré příklady pro inspiraci, kde začít, jak naplnit tuto fichi!)
- Ano, bude podporovaná, ale jen v případě zájmu!

KONKRÉTNÍ NÁMĚTY NA PROJEKTY:
 obec Slatinice: Neproduktivní investice v lesích, projekt s dotací do 500.000,- Kč
 Rostislav Dutszák: výstavba skladovacích prostor (Investice do zemědělských podniků),
projekt s dotací do 500.000,- Kč
 Karel Laštůvka: zemědělské stroje (do 500.000,- Kč), stroj na stahování pneumatik, velká
sekačka, sušárna dřeva, předpoklad 2 - 3 zaměstnanců
 Oldřich Palička: 11 farností je připravených, je už i příslib dofinacování, oblast: Investice do
zemědělských podniků, Nezemědělské činnosti
 Ondřej Zatloukal: založení malé sýrárny v Suchdole,
 Tomáš Zatloukal: nákup zemědělského stroje
 Český svaz chovatelů: jako samostatné IČO si každý z nich může požádat: rekonstrukce
hospodářských budov (oprava střech, opláštění, celková rekonstrukce)
: neproduktivní investice v lesích: Ano + ve spolupráci s obcí - žadatelem ale může bát
jen jeden, buď obec, anebo zemědělský či nezemědělský podnikatel
 Obec Ochoz: Neproduktivní investice v lesích (úprava stezky a mostku), mulčovač
- Vojtěch Koutný: projekt s dotací do 500.000,- Kč
- František Vlach: projekt s dotací do 500.000,- Kč
Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G. Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané

IČ: 0026656426
E-mail: region.hana@seznam.cz

Tel.: 585 754 622

REGION HANÁ
ZAPSANÝ SPOLEK

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
region.hana@seznam.cz

Připomínám úkoly z minula, které jsme na této pracovní schůzce neřešili, nicméně zůstávají:
Úkoly:
 Vytipovat okruh farmářů (farem), kteří by úzce spolupracovali s MAS RH, nechali by si
vytvořit kompletní projektovou dokumentaci obnovy a renovace farmy a jejího
bezprostředního okolí od schopného projektanta (bylo by to hrazeno z dotací získaných
MAS RH v rámci projektu), v rámci projektu by si např. spravili i část dvora, apod.
 Pan Palička navrhuje zahrnout do výběru-okruhu malých podnikatelů za účelem vytvoření
modelových subjektů farnost Náměšť na Hané a farnost Senici na Hané. Tyto farnosti
v rámci Regionu Haná jsou jak z pohledu podmínek, tak z pohledu zájmu statutárních
zástupců nejlépe připraveny.
 Udělat exkurzi po českých (i zahraničních) farmách, které vynikají nějakou atraktivitou,
novým přístupem, novými produkty a službami – a nadchnout pro inovace místní farmáře.
 Vybrat člověka, který bude zaměstnancem MAS RH pro potřeby zemědělců v RH.

Přílohy:
 Programový rámec PRV

Zapsala 6. 1. 2016
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