Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným
Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 2 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 (2023) MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – Chráníme svůj životní prostor
Termín vyhlášení výzvy: 22. 12. 2017
Termín příjmu žádostí: od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 do 12.00 hodin vždy po telefonické
domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2018
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Nám. Pluk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Mgr. Eva Feyfarová, mobil: +420 604 575 206, e-mail: feyfarova@masskch.cz
Ing. Marcela Loskotová, mobil: +420 725 296 128, e-mail: loskotova@masskch.cz
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 8.073.180,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 3.
Číslo
Fiche
Fiche 1
Fiche 2

Fiche 3

Název Fiche
Rozvoj zemědělských
podniků
Cestou kvality –
zpracování
regionálních
zemědělských
produktů
Rozvoj regionálního
podnikání

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
– Investice do zemědělských
podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
– Zpracování a uvádění na trhu
zemědělských produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
- Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

Alokace
pro 1. výzvu
1.229.680,- Kč

1.328.000,- Kč

5.515.500,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, rozhodne programový výbor o převedení
zbývající alokace:
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a) do Fiche s převisem projektů na základě efektivního využití finančního prostředků,
nebo
b) do další Výzvy MAS.
Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je
prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů)
v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje minimálně 30 % požadované výše dotace
daného projektu. Rozhodne o tom Programový výbor na základě doporučení výběrové komise.
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 dokumentu „Způsoby výběru projektů na MAS,
řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů:
1. bude zvýhodněn projekt s vyšším počtem vytvořených pracovních míst,
2. v případě i této shody bude upřednostněn projekt s místem realizace v obci, která má méně
obyvatel (pro určení velikosti obce je za závazný považován dokument ČSU: Počet obyvatel v
obcích České republiky k 1. 1. roku předložení žádosti o dotaci na MAS). V případě, že bude
projekt realizován ve více obcích, vypočítá se počet obyvatel dle aritmetického průměru
počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován.
Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy k předkládání žádosti
Povinné přílohy k předkládání žádosti jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele 19.2.1. Předložení
veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového
ohodnocení projektu.
Detailní popis jednotlivých nepovinných příloh je součástí dané Fiche.
Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků
Preferenční kritérium
Předkládaná příloha
1.
Vytvoření
nového
trvalého Příloha 14 Pravidel 19.2.1. (Metodika definice a způsobů
pracovního místa
kontroly nově vytvořených pracovních míst)
2.
Spolupráce více subjektů
Partnerská smlouva, nebo Memorandum, nebo Zápis
ze společného jednání apod.
3.
Analýza rizik a způsobů jejich Příloha výzvy MAS Analýza rizik a způsobů jejich
eliminace
eliminace
6.
Žadatel je mladý zemědělec
Příloha 4 Pravidel 19.2.1.
Fiche 2 – Cestou kvality – zpracování regionálních zemědělských produktů
Preferenční kritérium
Předkládaná příloha
1.
Vytvoření
nového
trvalého Příloha 14 Pravidel 19.2.1. (Metodika definice a způsobů
pracovního místa
kontroly nově vytvořených pracovních míst)
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