MAS HORNOLIDEČSKA, 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 strategie:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Hornolidečska na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy:

1.8.2017

Termín příjmu žádostí:

15.8.2017 – 29.8.2017 do 14:00 hod.
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

9:00 – 16:30 hod.
9:00 – 16:30 hod.
9:00 – 16:30 hod.
9:00 – 16:30 hod.
9:00 – 14:00 hod.

Termín registrace na RO SZIF:

29.9.2017

Místo podání žádostí:

Kancelář MAS Hornolidečska, z.s.
Lidečko 36 (budova ZŠ Lidečko)
PSČ 756 12

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které
je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

Aleš Lahoda, tel. +420 604 628 026, email:
lahoda@mashornolidecska.cz
Ing. Stanislav Petřík, tel. 734 360 647, email:
petrik@mashornolidecska.cz
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Způsob podání žádosti
Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře a po vyplnění žadatelem
předána na MAS včetně povinných, příp. nepovinných příloh (jsou-li stanoveny), v elektronické
podobě, a to ve výše stanoveném termínu (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti,
příp. formátům, předložit v listinné podobě).
MAS Žádost o dotaci vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše, pokud žadatel podává
Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (plná moc nemusí být úředně
ověřena), musí zmocněný zástupce k Žádosti o dotaci předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s
ověřeným podpisem žadatele, případně statutárního orgánu žadatele v souladu se stanoveným
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu.
Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podpisu Žádosti o dotaci před
pracovníkem MAS.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche na stejný předmět dotace pouze
jednu Žádost o dotaci.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 7 500 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 a 2
Číslo
Fiche
F1

F1

Název Fiche
Rozvoj zemědělského
podnikání
Podpora nových
podnikatelských aktivit, rozvoj
MSP v oblasti výroby a služeb

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

Alokace pro 1.
výzvu
5 000 000,- Kč

1 500 000,- Kč

Podrobný obsah Fichí včetně preferenčních kritérií tvoří přílohu této výzvy a je vyvěšen na webových
stránkách www.mashornolidecska.cz

Výběr projektů, postup v případě shodného počtu bodů, nedočerpání alokace a podpora
hraničního projektu:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženým žádostmi. Budou vybrány projekty,
které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší
alokace na danou Fichi. Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou
této výzvy.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden ve Vnitřním předpisu MAS „Interní postupy pro
Program rozvoje venkova MAS Hornolidečska, z.s.“, který je přílohou této výzvy.
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V případě shodného bodového zisku projektů budou rozhodovat tato kritéria v uvedeném pořadí:
1. Princip zaměstnanosti – přednostně bude podpořen projekt, který vytváří nové pracovní místo
2. Projekt s nižšími celkovými způsobilými výdaji
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční prostředky
budou využity v další Výzvě MAS.
Rozhodovací orgán MAS může rozhodnout o navýšení alokace na danou Fichi z důvodu podpory
hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň
splňuje minimální stanovenou výši bodů) tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši.

Nepovinné přílohy stanovené MAS
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádostí. Nepovinné přílohy mají vliv na výši
bodového hodnocení projektu.
Nepovinné přílohy stanovené MAS pro Fichi 1 Rozvoj zemědělského podnikání


Pro Fichi 1 MAS Hornolidečska nestanovuje žádné přílohy

Nepovinné přílohy stanovené MAS pro Fichi 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v
oblasti výroby a služeb


V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 2 „Inovativnost
metody nebo technologie řešení“, doloží vyplněnou přílohu k preferenčnímu kritérii č. 2 „Popis
inovativních prvků projektu“

Konzultace pro žadatele
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů pro všechny Fiche výzvy

 Termín konání semináře

10.8.2017 od 14:00 hod.

 Místo konání semináře:

Zasedací místnost obecního úřadu Lidečko (1. patro)
Adresa: Obec Lidečko, Lidečko 467, PSČ 756 12

V jiné dny jsou pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či
poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na www.mashornolidecska.cz.
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Závěrečná ustanovení
Na webových stránkách MAS: www.mashornolidecska.cz jsou v sekci OBDOBÍ 2014 – 2020 zveřejněny
všechny aktuální dokumenty k výzvě (Interní postupy pro Program rozvoje venkova MAS
Hornolidečska, z.s., aktuální znění vyhlášených výzev a Fichí, vzory příloh a další relevantní dokumenty
vztahující s k výzvě).
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.

…………………………………………………………….
Obec Lidečko, zastoupená Ing. Vojtěchem Ryzou
Předseda MAS Hornolidečska, z.s.
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