Místní akční skupina MAS Bobrava, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
území MAS Bobrava

Termín vyhlášení výzvy

2. 1. 2019

Termín příjmu žádostí na MAS

od 1. 2. 2019 do 1. 3. 2019

Termín registrace na RO SZIF

30. 4. 2019
Podání Žádostí o dotaci na MAS (včetně příloh)
probíhá prostřednictvím Portál farmáře na webové
adrese https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod;

Podání žádosti
Prostřednictvím Portálu farmáře je možné Žádost
podat do 23:59 hod.; garantovaná provozní doba
Portálu farmáře je v pracovních dnech od 8:00 do
18:00 hod.
Místo podání příloh k žádosti
v listinné podobě
Termín příjmu příloh k žádosti
v listinné podobě
Územní vymezení
Kontaktní údaje

Kancelář MAS
V době trvání příjmu Žádostí na MAS v kanceláři
MAS, a to vždy po telefonické domluvě a
upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro
které je schválena SCLLD
Ing. Alena Kováříková, +420 603 891 379
kovarikova@masbobrava.cz

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace
Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 4 976 650,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, a 3.

Číslo
Fiche

Název Fiche

F1

Investice do
zemědělských podniků

F2

Podpora investic na
založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností

Vazba Fiche na článek
Nařízení EP a Rady (EU) č.
1305/2013
Článek 17, odstavec 1.,
písmeno a) – Investice do
zemědělských podniků
Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b) - Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
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Alokace
pro 3. výzvu
1 447 500,- Kč

2 720 650,- Kč

Neproduktivní
investice v lesích

F3

Článek 25 – Neproduktivní
investice v lesích

808 500,- Kč

Podrobný obsah Fichí je také na webových stránkách www.masbobrava.cz
Soulad specifických cílů a opatření SCLLD s vyhlášenými Fichemi

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů
Opatření 4.1.1: Podpora zemědělských podniků
Opatření 4.2.1.: Podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst
Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů
Opatření 4.1.2: Podpora nezemědělských podniků
Opatření 4.2.1.: Podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově
Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze
stanovenou částku převést na jinou Fichi. Počet podpořených projektů je limitován výší
alokace na každou Fichi v dané výzvě. To znamená, že podpořeny budou projekty do
maximální výše finanční alokace konkrétní Fiche. V případě projektu, který splnil podmínky
hodnocení projektů, ale není možné jej financovat z důvodu vyčerpání nebo nedostatku
finančních prostředků přidělených na Fichi, je možné finanční alokaci pro tuto Fichi navýšit.
K navýšení budou použity prostředky z jiné, souběžně vyhlášené Fiche, u níž nedošlo k
vyčerpání stanovené alokace, nebo budou převedeny prostředky z jiných výzev.
Zbylá alokovaná částka bude primárně podporovat jeden projekt z každé Fiche ve
vyhlášené výzvě, a to takový, který se nachází bezprostředně na dalším místě za
podpořenými projekty (tzv. hraniční projekt). Mezi takovými projekty bude vybíráno
následujícím způsobem:
•

v prvé řadě bude podpořen projekt s vyšším bodovým ohodnocením uděleným v
rámci preferenčního kritéria „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu“,

•

v případě shodného bodového hodnocení namísto preferenčního kritéria „Počet
vytvořených pracovních míst v rámci projektu“ rozhodne celkové bodové hodnocení
projektu,

•

v případě shodného celkového bodového hodnocení projektu rozhodne čas podání
žádosti o dotaci – vybrán bude ten projekt, který byl podán dříve.

Dojde-li v rámci souběžně vyhlášených Fichí k podpoření všech hraničních projektů a stále
bude zbývat nevyčerpaná alokovaná částka, budou podpořeny zbývající projekty, které
splnily podmínky hodnocení projektů, a to následujícím způsobem:
•

podpořen bude projekt s nejvyšším bodovým hodnocením napříč jednotlivými
Fichemi jedné výzvy,

•

v případě shodného celkového bodového hodnocení rozhodne výše bodového
hodnocení uděleného v rámci preferenčního kritéria „Počet vytvořených pracovních
míst v rámci projektu“,
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•

v případě shodného bodového hodnocení uděleného v rámci preferenčního kritéria
„Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu“, rozhodne čas podání
žádosti o dotaci – vybrán bude ten projekt, který byl podán dříve.

Nevyčerpaná finanční alokace, kterou není možné rozdělit, protože už neexistují žádné
projekty, které by mohly být podpořeny, bude přesunuta na další výzvu, jejíž vyhlášení je
plánováno v budoucnu.
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů
V případě shodného celkového bodového hodnocení projektu rozhodne čas podání žádosti
o dotaci – vybrán bude ten projekt, který byl podán dříve.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je dále uveden v Interních postupech PRV MAS
Bobrava, z.s.
Přílohy stanovené MAS
Nepovinné přílohy stanovené MAS
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení níže uvedených kritérií projektu.
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
•

Memorandum o spolupráci
V případě, že žadatel o dotaci požaduje bodové zvýhodnění za splnění kritéria „Počet
navázaných partnerství v regionu“. Prostá kopie memoranda o spolupráci. Vzor
memoranda o spolupráci je přílohou výzvy.

•

Potvrzení o souladu projektu s cílem strategického dokumentu obce
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za splnění kritéria „Soulad se
strategickým dokumentem obce.“ Prostá kopie potvrzení. Vzor potvrzení je přílohou
výzvy.

•

Zápis z veřejného projednání
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za splnění kritéria „Zapojení
veřejnosti při přípravě projektu.“ Prostá kopie zápisu. Vzor zápisu je přílohou výzvy.

•

Prezenční listina z veřejného projednání
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za splnění kritéria „Zapojení
veřejnosti při přípravě projektu.“ Prostá kopie prezenční listiny. Vzor prezenční listiny
je přílohou výzvy.

Konzultace a semináře pro žadatele
Žadatelé mohou využívat osobních konzultací, které jsou poskytovány pouze po předchozí
telefonické domluvě. MAS bude rovněž pořádat semináře pro žadatele. Konkrétní termín a
místo konání semináře bude zveřejněno na webových stránkách www.masbobrava.cz
v sekci SCLLD → Výzvy.
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Závěrečné ustanovení
Na webových stránkách MAS: www.masbobrava.cz jsou v sekci SCLLD →
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
•
•
•
•

Výzvy

Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.
Aktuální znění vyhlášených Fichí včetně hodnotících kritérií
Vzory příloh stanovených MAS
Pravidla a postupy pro žadatele

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro
operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
www.szif.cz.

Bc. Helena
Kadlečíkov
á

Digitálně podepsal
Bc. Helena
Kadlečíková
Datum: 2019.01.03
11:16:36 +01'00'

……………………………………………………………………
Předsedkyně MAS

4

