Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.
vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 1 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 pro programové
období 2014–2020 – Dolní Poolšaví svébytné a barevné

Termín vyhlášení výzvy

2. března 2018

Termín příjmu žádostí

od 8. března 2018 do 9. dubna 2018 do 15 hodin

pondělí

8:00 – 15:00

úterý

8:00 – 15:00

středa

8:00 – 15:00

čtvrtek

8:00 – 15:00

pátek

8:00 – 15:00

vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno
rezervovat.
Termín registrace
na RO SZIF

6. června 2018

Místo podání žádostí

kancelář Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, z.s., Březolupy 90, 687
13

Územní vymezení

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Dolní Poolšaví, pro které je
schválena SCLLD. Žadatelé mohou překládat projekty pouze
v případě, že mají na území MAS Dolní Poolšaví místo realizace.

Projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS za předpokladu,
že prospěch z projektu připadne do území MAS Dolní Poolšaví.

Kontaktní údaje

Jan Šobáň, tel. 725 083 005, e-mail soban@dolni-poolsavi.cz
Pavel Dostálek, tel. 733 696 539, e-mail pavel.dostalek@post.cz
www.dolni-poolsavi.cz

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace
Celková výše dotace pro 1. výzvu je 5.473.640 Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace pro 1.
výzvu v Kč

1

Neproduktivní investice v
lesích

Článek 25 Neproduktivní investice v
lesích

350.000

2

Zemědělské podnikání

Článek 17, odst. 1 písm. a) Investice do
zemědělských podniků

1.600.000

3

Podnikání v lesnictví a
dřevozpracujících provozech

Článek 26 Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na
trh

300.000

4

Drobné podnikání a služby

Článek 19, odst. 1., písm. b) Podpora
investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

2.100.000

5

Lesnická infrastruktura

Článek 17, odst. 1., písm. c) Lesnická
infrastruktura

700.000

6

Zavádění preventivních
opatření v lesích

Článek 24, odstavec 1., písmeno a)
Zavádění preventivních
protipovodňových opatření v lesích

423.640

Podrobný obsah Fichí včetně preferenčních kritérií je přílohou této výzvy a je také vyvěšen na
webových stránkách www.dolni-poolsavi.cz.

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, může být zbývající alokace převedena do
Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané Fichi. Alokace na danou
Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným
projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navýšena vždy tak, aby byl
hraniční projekt podpořen v plné výši.

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 ve vnitřním předpisu č. 1/2017 Interní postupy
Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, z.s., pro Programový rámec PRV. Dokument tvoří přílohu této
výzvy. Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů se bude postupovat dle Interních postupů Místní akční skupiny Dolní
Poolšaví, z.s. pro administraci projektů pro programový rámec PRV. To znamená, že:
a) zvýhodněn bude projekt s nižší částkou způsobilých výdajů
b) v případě i této shody bodů bude zvýhodněn projekt s nižší mírou požadované dotace
Přílohy stanovené MAS
Další přílohy nad rámec příloh uvedených v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 Operace 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní
Poolšaví nestanovuje.

Způsob podání žádosti
Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře a po vyplnění žadatelem
předána na MAS v souladu s podrobným postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál
farmáře v operaci 19.2.1, který je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
www.szif.cz. Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál
farmáře, dále žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy (vybrané přílohy může žadatel
vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě); všechny dokumenty musí být
doručeny ve výše uvedeném termínu. Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum
podpisu Žádosti o dotaci před pracovníkem MAS Dolní Poolšaví. Po výběru projektů MAS vybrané
Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, povinné, případně nepovinné přílohy MAS verifikuje
(dokument elektronicky podepíše) a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním
termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

Závěrečné ustanovení
Po předchozí dohodě jsou pracovníci MAS Dolní Poolšaví k dispozici v kanceláři MAS.
Na webových stránkách MAS www.dolni-poolsavi.cz jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty k
výzvě:
-

Vnitřní předpis 1/2017 – Interní postupy Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, z.s., pro
Programový rámec PRV

-

Aktuální znění vyhlášených fichí

-

Prohlášení o zařazení do kategorie podniků – vzor

-

Specifické cíle SCLLD MAS Dolní Poolšaví

-

další dokumenty stanovené Pravidly pro operaci 19.2.1

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.

.......……………………………………………………

