Místní akční skupina MAS POLIČSKO z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

VÝZVA MAS Č. 2/2018 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 MAS POLIČSKO z.s.
pro období 2014–2023

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZVY:

20.4.2018

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ :

od 20.4. 2018 od 12,00 do 25.5.2018 do 12,00 hodin

V termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je
nutno rezervovat.

TERMÍN REGISTRACE NA RO SZIF: 27.8.2018
MÍSTO PODÁNÍ PŘÍLOH ŽÁDOSTI: sekretariát MAS POLIČSKO z.s, Sulkovská 340, 569 92 Bystré
ÚZEMNÍ VYMEZENÍ:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš,
Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí,
Trpín
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KONTAKTNÍ ÚDAJE :

MAS POLIČSKO z.s.
Sulkovská 340, 569 92 Bystré
www.maspolicsko.cz

Vedoucí pracovník pro SCLLD :

Petra Martinů,
tel.: 773 577 270,
e-mail: manazer@maspolicsko.cz

Projektový manažer PRV:

Bc. Jiřina Marečková,
Tel.: 774 277 279,
email: info@maspolicsko.cz

Registrační číslo MAS: 14/000/00000/453/000014

SEZNAM VYHLÁŠENÝCH FICHÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ ALOKACE:
Celková výše dotace pro Výzvu 2/2018 je 7.993 867,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 6,7,8,9.

Alokace
Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013
pro výzvu 2/2018

Číslo
Fiche

Název Fiche

F6

Rozvoj
podnikání

F7

Lesnická infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) (LI)

F8

Podnikání na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
2.604.897,- Kč

F9

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

zemědělského Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků

688 970,- Kč

4 500 000,-Kč

200 000,-Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
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POSTUP V PŘÍPADĚ NEDOČERPÁNÍ ALOKACE A PODPORA HRANIČNÍHO PROJEKTU :
Přesuny finančních prostředků při nedočerpání alokace a podpory hraničního projektu má
v kompetenci programový výbor MAS.
NEDOČERPANÁ ALOKACE VE FICHI
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace převedena
do Fiche s největším „procentním“ převisem požadované dotace v dané Fichi – přepočítáno
na podíl v % (100%=vyhlášená alokace dotace výzvy, xxx% = celková požadovaná dotace
žadatelů).
HRANIČNÍ PROJEKT

Programový výbor může navýšit finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě z důvodu
podpory hraničního projektu – to je projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané
Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů a na který dle alokace nezbývá
dostatek finančních prostředků dle stanovené alokace.
Toto navýšení může proběhnout tak, že programový výbor přesune nedočerpané finanční
prostředky z jiné nedočerpané Fiche do Fiche, kde je třeba podpory hraničního projektu.
Přesunem této nedočerpané alokace bude finanční požadavek hraničního projektu pokryt
v plné požadované výši.
Přesunem nedočerpané alokace na hraniční projekt nebo kvůli převisu požadované dotace
v jiné Fichi, nesmí být překročena plánovaná alokace dané Fiche na celé programovací
období. Není tedy možné podpořit hraniční projekty přesunem alokace vymezené na jiné
Fiche, pokud by tím byla překročena celková alokace Fiche, ve které se hraniční projekt
nachází.

VÝBĚR PROJEKTŮ A POSTUP V PŘÍPADĚ SHODNÉHO POČTU BODŮ:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány
projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován
výší alokace na danou Fichi.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Způsob výběru projektů “.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů budou hodnotitelé postupovat následovně:
Fiche č. 6

1. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s nejnižší výší
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
2. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s vyšším počtem
bodů za kritérium č. 2 Zaměření aktivit projektu
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Fiche č. 7

Fiche č. 8

Fiche č. 9

1. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s nejnižší výší
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
2. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s vyšším počtem
bodů za kritérium č. 1 Navýšení výsledné třídy lesní cesty
3. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s vyšším počtem
bodů za kritérium č. 2 Dopad realizace lesní cesty na území MAS
1. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s nejnižší výší
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
2. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s vyšším počtem
bodů za kritérium č. 2 Zaměření aktivit projektu
3. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s vyšším počtem
bodů za kritérium č. 5 Rozšíření stávající podnikatelské činnosti
1. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s nejnižší výší
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
2. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s vyšším počtem
bodů za kritérium č. 3 Zaměření aktivit projektu
3. V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s vyšším počtem
bodů za kritérium č. 1 Rozšíření podnikatelské činnosti žadatele

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI A ZPŮSOB PODÁNÍ
-

Žádost o dotaci se předkládá na MAS v elektronické podobě přes Portál Farmáře

-

Ke každé verzi žádosti o dotaci se přikládají všechny požadované povinné přílohy stanovené
v dané Fichi Pravidly PRV pro operaci 19.2.1, které musí být v originále nebo úředně
ověřenou kopií (není-li u konkrétní přílohy uvedeno jinak). Předložení veškerých povinných
příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Přílohy předkládá žadatel v elektronické podobě
přes Portál Farmáře společně s žádostí o podporu. Pokud je příloha rozsáhlá v listinné
podobě, může ji žadatel předložit v listinné podobě přímo na sekretariátu MAS.

-

Ke každé verzi žádosti o dotaci se mohou přikládat nepovinné přílohy, které budou
prokazovat plnění preferenčního kritéria.

-

Neúplné žádosti o dotaci nebudou MAS přijaty. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na
přijetí žádosti na MAS – mohou mít vliv na výši bodového hodnocení projektu.

-

Veškeré formuláře potřebné ke zpracování žádosti o dotaci jsou zveřejněny na internetových
stránkách http://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv

V TÉTO VÝZVĚ MŮŽE ŽADATEL PODAT POUZE JEDINOU ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI JEDNÉ FICHE.

VYMEZENÍ FICHÍ
Přílohou výzvy jsou příručky ke každé Fichi, kde jsou uvedeny všechny informace a
podmínky pro žadatele platné pro danou Fichi. Příručka je zpracována dle Pravidel PRV
19.2.1.
4

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI :
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou
MAS přijaty.
Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou stanoveny a uvedeny v Pravidlech PRV pro operace 19.2.1.
PŘÍLOHY STANOVENÉ MAS:

Přílohy stanovené MAS jsou přílohy, které žadatel přikládá k žádosti o dotaci k povinným
přílohám stanoveným Pravidly PRV 19.2.1
Fiche
F6

Příloha povinná
1) Doklad o vlastnictví nemovitosti, která je
předmětem projektu, popř. v níž bude
umístěn pořizovaný stroj, technologie či
vybavení, popř. smlouvu o nájmu, pachtu
či výpůjčce

Příloha nepovinná
Nepovinné přílohy nejsou stanoveny.
Předložení nepovinných příloh nemá
vliv na příjem žádosti – má vliv pouze
na výši bodového ohodnocení
projektu.
Žadatel může doložit nepovinné
přílohy, které budou dokladovat
plnění preferenčního kritéria, v němž
je projekt zvýhodněn.

F7

1) Doklad o vlastnictví nemovitosti, která je
předmětem projektu, popř. v níž bude
umístěn pořizovaný stroj, technologie či
vybavení, popř. smlouvu o nájmu, pachtu
či výpůjčce

Nepovinné přílohy nejsou stanoveny.
Předložení nepovinných příloh nemá
vliv na příjem žádosti – má vliv pouze
na výši bodového ohodnocení
projektu.
Žadatel může doložit nepovinné
přílohy, které budou dokladovat
plnění preferenčního kritéria, v němž
je projekt zvýhodněn.

F8

1) Doklad o vlastnictví nemovitosti, která je
předmětem projektu, popř. v níž bude
umístěn pořizovaný stroj, technologie či
vybavení, popř. smlouvu o nájmu, pachtu
či výpůjčce
2) Výpis z živnostenského rejstříku –
v případě, že žadatel nárokuje bodové
ohodnocení za rozšíření podnikatelské
činnosti.

Nepovinné přílohy nejsou stanoveny.
Předložení nepovinných příloh nemá
vliv na příjem žádosti – má vliv pouze
na výši bodového ohodnocení
projektu.
Žadatel může doložit nepovinné
přílohy, které budou dokladovat
plnění preferenčního kritéria, v němž
je projekt zvýhodněn.
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F9

1) Doklad o vlastnictví nemovitosti, která je
předmětem projektu, popř. v níž bude
umístěn pořizovaný stroj, technologie či
vybavení, popř. smlouvu o nájmu,
pachtu či výpůjčce
2) Výpis z živnostenského rejstříku –
v případě, že žadatel nárokuje bodové
ohodnocení za rozšíření podnikatelské
činnosti.

Nepovinné přílohy nejsou stanoveny.
Předložení nepovinných příloh nemá
vliv na příjem žádosti – má vliv pouze
na výši bodového ohodnocení
projektu.
Žadatel může doložit nepovinné
přílohy, které budou dokladovat
plnění preferenčního kritéria, v němž
je projekt zvýhodněn.

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
http://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv

KONZULTACE PRO ŽADATELE :
MAS

pořádá

pro

veřejnost

Seminář
pro
žadatele
programového rámce PRV

a

žadatele

do 26. 4. 2018

semináře

k

přípravě

projektů:

MěÚ Bystré, Nám. Na podkově 2, Bystré

Od 8,30 hod

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či
poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách.

Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: http://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv jsou zveřejněny
všechny aktuální dokumenty k výzvě:


„Způsob výběru projektů“,



„Etický kodex hodnotitele“



Aktuální znění vyhlášených Fichí



SCLLD MAS POLIČSKO z.s.



Pravidla PRV pro operaci 19.2.1



Metodické příručky a vzory příloh pro jednotlivé Fiche

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 .

Ing. Miloslav
Sejkora

Digitálně podepsal Ing. Miloslav
Sejkora
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27030822,
o=MAS POLIČSKO z.s. [IČ 27030822],
ou=1, cn=Ing. Miloslav Sejkora,
sn=Sejkora, givenName=Miloslav,
serialNumber=P255837
Datum: 2018.04.20 13:16:56 +02'00'

……………………………………………………………………
Předseda MAS
6

