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Věc: Žádosti o přezkum na MAS

Reakce na rozhodnutí v,ýběrové komise MAS na projekt ,,Vybavení penzionu"'žadatel Kamil Bronec.

Náš provoz restaurace a penzionu pro agroturistiku ročně navštíví cca 120O osob, kteří přinesou do

našeho regíonu nemalou finanční částku, V mém podnikání hostinská a ubytovací činnost představuje

1l3 celkových příjmů. Velikost a kvalíta žádaného vybavení je sestavena tak, aby vybavení stíhalo

nárazový zájem návštěvníků {tj. pokud musíme vydat během 1- hodiny 60 ks espressa, musím mít

k tomu odpovídající zařízení - to nezvládn e žádný hobby kávovar). Každý kdo penzíon navštíví ví kolik

za co zaplatí, Nikde není psáno, že vše se musí dočíst na našich www stránkách. Otvírací doba je po

telefonické domluvě pro větší skupiny.

Neznamená, když máme pouze 10 lůžek, že nemůžeme obsloužit více kiientů. Kapacita uvnitř

restaurace je 90 osob venku 40 osob. Nyní se pří akci vjeden den vydá cca 80 předkrmů, cca 80

polévek, cca 80 hlavních jídel, večerní raut o cca 160 porcích, Plánované navýšení o 4 akce ročně 400

ochutnávkových porcí z vlastního chovu rozbourané ve vlastní bourárně, přímo na farmě vše v bio

kvalitě. Pokud toto neníhromadné stravování, co to tedy je?? Myslím si, že se jedná o dostateČné

rozšíření našeho stávajícího provozu.

Náš správce stránek, když rekonstruoval náš web vycházel z našich budoucích ptánů a omylem

napsal špatný počet lůžek, děkuji za toto upozornění, požádám ho o nápravu. Hostinskou a ubytovací

činnost provozuji bez přerušení od začátku existence našeho penzionu pro agroturistiku.

Ano výše zmíněný penzion (stavební části jsem zrekonstruoval cca před 12 lety z vlastních zdrojů

s podporou EU,Za to se nestydím, na to jsem patřičně hrdý bylo to na mém začátku podnikání a bylo

to velice náročné. Vybavení, které chci nahradit je jíž staré, opotřebované {vzhledem k naší

návštěvnosti) a nehospodárné vůči spotřebárn energií" je potřeba vyměnit a zefektivnit. Nla původní

vybavení jsem nikdy nečerpalžádnou dotaci, bylo pořízeno z vlastních zdrojů.

Naši zákazníci, zde stráví několik desítek hodin, užijí si atmosféru na farmě, dobře se nají a napijí i

malá část návštěvníků, zde může přespat. Náš objekt se lidem natolik zalíbil, že je velice vyhledávaný

pro pořádání akcí" Návštěvníci a hosté těchto akcí přijíždějí i o několik dní dříve nebo odjíždějí až

několík dní po akci, po tento čas navštěvují zdejší okolí a seznamují se s naší farmou, ,,Ano i toto je

vyhledávaná forma agroturistíky",

Nevím jaké záruky má MAS na mysli vytvořenírn pracovního místa? Žaan,il projekt vyhlášený ve,,Fiche

8 - lnvestice do nezemědělských činností" podle jeho rozsahu a výše žádané podpory určitě ne,vytváří

pracovní místo. Za tak nízké částky to nelze, tyto částky by musely být miliónové a hlavně to není

hlavním kritériem žádané dotace.



Jak MAS má nastavená kritéria, že všechny projekty dosahují stejného bodového hodnocení nevím,

kdo tyto kritéria nastavcval. Potom nelze vybrat nejlepší a nejvíce životaschopné projekty. MAS a její

zástupci veřejně uvedli nepodložené informace proti mé žádosti a mé osobě. Mas vyhlásila jednotlivé

fiche na různé obory podníkání, celkern uvolníla částku okolo 4 mil., sešlo se žádostí cca okolo 2

miliónů. Tak nevím, zda je práce MAS potažmo jejich několik schvalovacích rriborů a komisí dostačují,

nebo tak odstrašující, že je tak málo žadatelů v regionu MAS. Pokud si členové špatně nastavili

krítéría a teď nejsou schopni přes tyto kritéria projekty získávat oni sami, za to my obyčejní lidé

bohužel nemůžeme.

Toto berte, jako obhajobu mého projektu, mé osoby a podnikání, které je založeno na poctivé práci!
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