Místní akční skupina Mohelnicko 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 území MAS
Mohelnicko 2014 - 2020

Termín vyhlášení výzvy: 15. 6. 2017
Termín příjmu žádostí: od 22. 6. 2017 do 19. 7. 2017 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 nejpozději do: 14. 9. 2017
Místo podání žádostí: Moravičany 330, 789 82 Moravičany
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Manažer programového rámce Program rozvoje venkova
Lenka Vlasová
masmohelnicko@email.cz, tel: +420 777 468 999
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Mgr. Jitka Macháčková
masmohelnicko@email.cz, tel: +420 731 104 001
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 4.200.000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, a 4.
Číslo
Fiche

Název Fiche

F1

Podpora zemědělských
podniků

F2

Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů

F4

Podpora efektivního
hospodaření v lesích

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

Alokace
pro 1. výzvu
2.200.000,- Kč
1.000.000,- Kč

1.000.000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
Jestliže se předpokládaná alokace jedné nebo více Fichí nevyčerpá (požadavek o dotaci je
menší než alokace), budou použity následující principy:
 nevyčerpaná alokace se přesune do jiné/ých vyhlášené/ých Fichí v rámci dané
výzvy; přesun nevyčerpaných finančních prostředků do jiné/ých Fichí proběhne na
základě rozhodnutí Rady spolku dle těchto principů:
- podpora projektů ve Fichi s velkou absorpční kapacitou (s převisem
projektových žádostí),
- dosažení cílů finančního plánu.
 Rada spolku může rozhodnout o podpoře tzv. hraničního projektu (alokace vystačí
pouze na část projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a
zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) nad rámec finančního plánu v
případě, že předložený hraniční projekt významně přispívá k naplňování
stanovených cílů SCLLD (tj. např. tvorba pracovních míst atp.).
 Případně může Rada spolku rozhodnout o přesunu nevyčerpaných finančních
prostředků do další výzvy MAS.

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 „Interní postupy MAS
Mohelnicko, z.s. pro Program rozvoje venkova“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů u předložených projektů, budou tyto projekty dále
seřazeny podle preferenčního kritéria vytvoření pracovního místa. Pokud ani poté nelze
pořadí určit, bude upřednostněn projekt s nižšími celkovými výdaji, ze kterých je
stanovena dotace.
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Povinné přílohy:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti
nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci jsou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1.
Přílohy stanovené MAS (nepovinné):
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti, má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci pro vybraná preferenční kritéria:
Fiche 1
 „Žadatel má zkušenosti s podnikáním“ – žadatel dodá výpis ze živnostenského či
obchodního rejstříku (prostá kopie)
 „Propagace MAS Mohelnicko a metody CLLD“ - žadatel v příloze volnou formou
popíše jaké nástroje/aktivity propagace MAS/CLLD v projektu uskuteční
 „Investice do výroby rostlinných citlivých komodit a živočišné výroby“ – žadatel
dodá tiskový výstup ve formátu PDF z veřejného registru půdy LPIS a/nebo
tiskový výstup/PrtScr z registru zvířat IZR (Integrovaný zemědělský registr)
Fiche 2
 „Zkušenosti žadatele se zpracováním zemědělských produktů“ – žadatel dodá
výpis ze živnostenského či obchodního rejstříku (prostá kopie)
 „Význam a dopad projektu z územního hlediska“ – žadatel v příloze volnou formou
popíše význam dosavadních a plánovaných podnikatelských aktivit z hlediska
lokálního, regionálního a nadregionálního dopadu
 „Ocenění výrobku nebo služby regionální značkou, chráněným zeměpisným
označením nebo označením původu“ – žadatel doloží prostou kopii certifikátu,
osvědčení atp. prokazující dané ocenění výrobku nebo služby
Fiche 4
 „Smlouva o partnerství“ – žadatel dodá uzavřenou partnerskou smlouvu
 „Výměra obhospodařovaných lesních pozemků“ – žadatel dodá list vlastnictví,
případně nájemní smlouvy (prosté kopie)
 „Objem ročního pořezu provozovny“ – žadatel dodá vyplněný formulář pro
stanovení ročního objemu pořezu provozovny
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je také vyvěšen na webových stránkách
www.masmohelnicko.cz
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Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Místo konání semináře
Termín semináře
MěÚ Mohelnice, U Brány 916/2,
789 85 Mohelnice

26. 6. 2017
15:00 hod

Zasedací místnost

V jiné dny jsou manažer a pracovníci MAS k dispozici v kanceláři MAS (Moravičany 330)
nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na
webových stránkách.

Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.masmohelnicko.cz jsou v sekci Vyhlášené výzvy/PRV
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 „Interní postupy MAS Mohelnicko, z.s. pro Program rozvoje venkova“, včetně
etického kodexu
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Pravidla 19.2.1
 Příručka pro zadávání veřejných zakázek
 Metodika pro výpočet finančního zdraví
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.

Jiří
Kvíčala

Digitálně podepsal
Jiří Kvíčala
Datum: 2017.06.14
21:04:34 +02'00'

……………………………………………………………………
Jiří Kvíčala, DiS.
předseda MAS Mohelnicko, z.s.
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