Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, 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.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční
skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s., na období 2014 - 2020
Termín vyhlášení výzvy: 1. 6. 2018
Termín příjmu žádostí: od 11. 6. 2018 do 2. 7. 2018 podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 29. 8. 2018
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Okružní 394, 672 01
Moravský Krumlov
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí - pátek, vždy po telefonické
domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Ing. Petr Krška, manažer MAS,
mob.: 724 702 722
email: manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová, projektový manažer
mob.: 739 210 020
email: rezacova@zivepomezi.cz

web. stránky: http://zivepomezi.cz/

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 12 018 500,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
Číslo
Fiche
F1
F2

Název Fiche
Podpora zemědělských
podniků
Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů

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 trh
zemědělských produktů

Alokace
pro 1. výzvu
1 812 500,- Kč
1 448 000,- Kč

1

F3
F4
F5
F6

Zemědělská
infrastruktura
Lesnická
infrastruktura
Pozemkové úpravy
Podpora
nezemědělských
činností

Článek 17, odstavec 1., písmeno
- Zemědělská infrastruktura
Článek 17, odstavec 1., písmeno
- Lesnická infrastruktura
Článek 17, odstavec 1., písmeno
- Pozemkové úpravy
Článek 19, odstavec 1., písmeno
- Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností

c)

1 500 000,- Kč

c)

1 100 000,- Kč

c)

3 800 000,- Kč

b)

2 358 000,- Kč

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě nevyčerpání finanční alokace u některé z Fichí budou finanční prostředky
přesunuty do Fiche s nejvyšším převisem požadované dotace. Pokud i tak nedojde
k vyčerpání finančních prostředků, následuje přesun do dalších Fichí s největším
převisem celkové požadované dotace.
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). O navýšení finanční alokace rozhoduje výkonná rada.
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 „Interní postupy MAS Živé pomezí
Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. pro Programový rámec PRV“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje:
1) Počet vytvořených pracovních míst v daném projektu – preferenční kritérium
Vytvoření pracovních míst.
2) Počet zaměstnanců žadatele, tj. preferenční kritérium Velikost podniku
Preference podniků s menším počtem zaměstnanců
3) Pro fiche 2, 3, 4, a 5 preference projektů s nižší finanční náročností (celková výše
způsobilých výdajů uvedená v žádosti o dotaci)

Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy stanovené MAS:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti
nebudou MAS přijaty.
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou přílohy uvedené 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 nestanovuje.
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Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
Specifické přílohy pro fichi 1
 Výpis nebo print screen z náhledu z katastru nemovitostí
 Doplňující údaje prokazující šetrnost k životnímu prostředí
 Příloha 5 pravidel 19.2.1
Specifické přílohy pro fichi 2
 Výpis nebo print screen z náhledu z katastru nemovitostí
 Seznam surovin
 Certifikát nebo osvědčení o získání regionální značky nebo značky kvality produktů
a potravin
 Popis spolupráce se subjekty z území
Specifické přílohy pro fichi 6
 Výpis nebo print screen z náhledu z katastru nemovitostí
 Doplňující údaje prokazující šetrnost k životnímu prostředí
 Příloha 5 pravidel 19.2.1
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
zivepomezi.cz
Konzultace pro žadatele:
Po vyhlášení výzvy proběhne seminář, jehož termín a místo konání bude zveřejněno na
webových stránkách Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. (zivepomezi.cz).
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: zivepomezi.cz jsou v sekci PRV zveřejněny všechny
aktuální dokumenty 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.

……………………………………………………………………
Richard Janderka, Předseda MAS
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