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ZÁPIS Z KOMUNITNÍHO PROJEDNÁNÍ PRACOVNÍ VERZE 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD MAS HOLICKO 2014 - 2020 

 
 

Akce: ŘÍZENÉ ROZHOVORY SE ČLENY KOMUNITY  
 
Rozhovor s: Pavla Nádeníková, Ředitelka ZŠ Horní Jelení 
Místo: ZŠ Horní Jelení 
Datum: 15. 7. 2015  
 
Délka trvání: 9:00 – 9:30 h 
 
 

1) Seznámení s programovým rámcem pro IROP zejména s opatřením zaměřeným na 
vzdělávání. 

 
2) Vedení diskuse ohledně zaměření možné podpory a zjištění potencionálního zájmu o 

podporu v  oblasti základního školství. 
 

3) Identifikování projektového záměru na vybudování přírodní školní zahrady (výuka přírodních 
věd, technických věd a digitálních technoloogií) přibližně v letech 2017 – 2019 (dle výzvy 
MAS) v celkové částce cca 3 mil. Kč. 
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ZÁPIS Z KOMUNITNÍHO PROJEDNÁNÍ PRACOVNÍ VERZE 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD MAS HOLICKO 2014 - 2020 

 
 

Akce: ŘÍZENÉ ROZHOVORY SE ČLENY KOMUNITY  
 
Rozhovor s: Pavel Pětioký, starosta obce Vysoké Chvojno 
Místo: OÚ Vysoké Chvojno 
Datum: 15. 7. 2015  
 
Délka trvání: 10:00 – 10:45 h 
 
 

1) Seznámení s programovým rámcem pro IROP zejména s opatřením zaměřeným na oblast 
dopravy a vzdělávání. 
 

2) Vedení diskuse ohledně zaměření možné podpory a zjištění potencionálního zájmu o 
podporu v  oblasti bezpečnost v dopravě.  
 

3) Identifikování projektového záměru na výstavbu chodníku podél hlavní komunikace na 
Chvojenec (ze Sudislavovy ulice – okolo sídla Lesního družstva – podél kostela – do 
chvojenecké ulice, cca 200 m směr ke hřbitovu) přibližně v roce 2017 (dle výzvy MAS) 
v celkové částce cca 800 tis. Kč. 
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ZÁPIS Z KOMUNITNÍHO PROJEDNÁNÍ PRACOVNÍ VERZE 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD MAS HOLICKO 2014 - 2020 

 
 

Akce: ŘÍZENÉ ROZHOVORY SE ČLENY KOMUNITY  
 
Rozhovor s: RVC Holoubek (Oblastní Charita Pardubice) – V. Krejčíková, K. Bartoníčková, M. 
Pavlisová, R. Dostálová 
Místo: RVC Holoubek Holice 
Datum: 28. 7. 2015  
 
Délka trvání: 9:00 – 10:00 h 
 
 

1) Seznámení s činností RVC Holoubek a jeho realizačním týmem 
 

2) Seznámení s programovým rámcem pro IROP zejména s opatřením zaměřeným na 
vzdělávání. 

 
3) Vedení diskuse ohledně zaměření možné podpory a zjištění potencionálního zájmu o 

podporu v  oblasti celoživotního vzdělávání. 
 

4) Identifikování projektového záměru na realizaci počítačových kurzů pro dospělé a seniory 
(nákup 15 ks notebooků včetně softwaru) přibližně v roce 2017 (dle výzvy MAS) v celkové 
částce cca 300 tis. Kč. 
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ZÁPIS Z KOMUNITNÍHO PROJEDNÁNÍ PRACOVNÍ VERZE 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD MAS HOLICKO 2014 - 2020 

 
 

Akce: ŘÍZENÉ ROZHOVORY SE ČLENY KOMUNITY  
 
Rozhovor s: Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. – J. Hemer, V. Kaplan 
Místo: Zemědělská společnost Ostřetín 
Datum: 4. 8. 2015  
 
Délka trvání: 10:00 – 11:00 h 
 
 

1) Seznámení s činností Zemědělské společnosti Ostřetín, a.s. 
 

2) Seznámení s programovým rámcem pro PRV. 
 

3) Vedení diskuse ohledně zaměření možné podpory a zjištění potencionálního zájmu o 
podporu v opatřeních: 

 Podpora do zemědělství - mobilní stroje pro zemědělskou výrobu, rostlinná a 
živočišná výroba, peletovací zařízení, 

 Podpora do potravinářství a výroby krmiv, 

 Spolupráce – sdílení zařízení a strojů, krátké dodavatelské řetězce. 
 
Zájem o využití maximální možné hranice způsobilých výdajů, které LEADER umožňuje, tj. 5 
mil. Kč / projekt. V zemědělství je potřeba velkých investic. 
Zvolit vhodná preferenční kritéria (nedávat body za snížení požadované dotace). 
 

4) Identifikování projektových záměrů: 

 Technika (mobilní stroje) na údržbu malých luk – shrnovač, sekačka, vlek, apod. 
přibližně v roce 2017 (dle výzvy MAS) v celkové částce cca 500 tis. Kč, 

 Sila na obilí přibližně v roce 2018 (dle výzvy MAS) v celkové částce cca 1 mil. Kč, 

 Mléčný automat přibližně v roce 2017 (dle výzvy MAS) v celkové částce cca 800 tis.Kč, 

 Ventilace do nových stájí pro dojnice v roce 2015 v celkové částce cca 4 mil. Kč. 
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ZÁPIS Z KOMUNITNÍHO PROJEDNÁNÍ PRACOVNÍ VERZE 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD MAS HOLICKO 2014 - 2020 

 
 

Akce: ŘÍZENÉ ROZHOVORY SE ČLENY KOMUNITY  
 
Rozhovor s: Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. – R. Charvát, J, Voborník 
Místo: Lesní družstvo Vysoké Chvojno 
Datum: 19. 8. 2015  
 
Délka trvání: 8:00 – 9:00 h 
 
 

1) Seznámení s programovým rámcem pro PRV. 
 

2) Vedení diskuse ohledně zaměření možné podpory a zjištění potencionálního zájmu o 
podporu v opatřeních: 

 Podpora do lesnictví – lesnická infrastruktura, zavádění preventivních opatření 
v lesích, obnova lesních porostů po kalamitách, odstraňování škod způsobených 
povodněmi, ochrana melioračních a zpevňujících dřevin, neproduktivní investice 
v lesích, přeměna porostů náhradních dřevin, technika a technologie pro lesní 
hospodářství, technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 

 Podpora agroturistiky, 

 Spolupráce – sdílení zařízení a strojů. 
 
Zástupci LDVCH by přes MAS doporučovali podpořit pouze Ochranu melioračních a 
zpevňujících dřevin (oplocenky) a Neproduktivní investice v lesích (odpočinková místa), což 
jsou opatření, která se vyplatí udělat i menším podnikům. Ostatní jsou vhodná spíše pro velké 
podniky a velké finanční částky, což přes MAS nepůjde. Snaha podpořit více malých projektů 
a podnikatelů. 
Byla vedena diskuse o tom, jestli by nebylo vhodné podpořit i Techniku a technologii pro lesní 
hospodářství, kde je podmínka pro žadatele vlastnit pouze 3 ha lesní půdy. Dle informací od 
p. Charváta bude u těchto projektů hodnocena ekonomická efektivnost – ta bude spíše 
dosažena u velkých lesních ploch. Navíc s pořízenou technikou nebude moci žadatel dělat 
službu (pouze pro své účely). 
Spolupráce na sdílení zařízení a strojů se v regionu žádná nechystá. 
Projektový záměr rybářské bašty má MAS již několik let ve svém zásobníku projektů. Proběhla 
diskuse do jaké velikosti podniku se LDVCH zařadí. Kovářová přislíbila zjistit to a informovat o 
tom Voborníka z LDVCH. 
 

3) Identifikování projektových záměrů: 

 Rybářská bašta v oblasti arboreta a zookoutku přibližně v roce 2017 (dle výzvy MAS) 
v celkové částce cca 3,5 mil. Kč, 

 Neproduktivní investice v lesích (odpočinková místa) přibližně v roce 2018 (dle výzvy 
MAS) v celkové částce cca 0,5 mil. Kč, 

 Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenky) přibližně v roce 2018 (dle 
výzvy MAS) v celkové částce 0,5 mil. Kč. 


