Místní akční skupina Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje Výzvu
MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 7 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 území MAS
Českomoravské pomezí na období 2014-2020
Termín vyhlášení výzvy: 23. dubna 2021
Termín příjmu žádostí: od 28. 4. 2020 do 30. 6. 2021 - podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál
farmáře.
Termín registrace na RO SZIF: 31. srpna 2021
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Varhánkova 1240,
588 13 Polná
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS v termínech uvedených jako úřední dny po-čt, 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:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, 588 13 Polná, tel. 777 032 151,
ing. Vojtěch Rosický, manažer PRV, Marta Vencovská, vedoucí zaměstnanec tel. 608 640
399.
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 7. výzvu je 4.585 000,- Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 3,7 a 9.
Číslo
Fiche
F3

F7

Název Fiche
Rozvoj zemědělských
podniků a podnikatelské
činnost- Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností přes MAS.
Investice do lesnických
technologií a zpracování
lesnických produktů,
jejich mobilizace a

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
- Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

Alokace
pro 5. výzvu
800 000,- Kč

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

650 000,- Kč
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F9

uvádění na trh.
Zlepšení stávajícího stavu
veřejných budov,
technické infrastruktury a
občanské vybavenosti
(PRV)

Článek 20 Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských
oblastech

3 135 000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je také zveřejněn na webových stránkách www.mascmp.cz.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, je možno její část převést ve
prospěch hraničního projektu (tj. projektu, který je prvním nevybraným projektem
v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) do Fiche, která byla
přečerpána, pokud to dovolí celková výše alokace. Zbývající finanční prostředky budou
využity v další Výzvě 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, nebude-li možné ji navýšit.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech PRV a
Jednacím řádu výběrové komise.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů bude rozhodujícím preferenčním kritériem vznik
pracovního místa, pokud jej fiche předpokládá a dalším bude požadovaná výše podpory.
Přílohy stanovené MAS:
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:
a) V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za vytvoření pracovního místa
Doklad v souladu s pravidly 19.2.1., příloha 14.
b) V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že využívá stávající
objekt, doloží výpis z KN (dostačuje náhled z elektronické verze KN), případně
fotodokumentaci stavu před plánovanými stavebními úpravami.
c) V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, obnovuje nebo zakládá
novou řemeslnou živnost, vyjádření obce o podpoře k založení živnosti nebo
podnikání.
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.mascmp.cz
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Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Náplň akce
Datum konání
Místo konání
Informační seminář pro žadatele Nebude konán – Covid
19
Informace
pro
žadatele
a Individuálně dle dohody Kancelář MAS v Polné nebo
příjemce
telefonicky
Manažer PRV a pracovníci MAS jsou k dispozici v sídle kanceláře MAS Českomoravské
pomezí o.p.s. Konsultace projektu je důležitá a ku prospěchu žadatele. Termín je
třeba dohodnout nejméně jeden den předem. Podle potřeby je možno uskutečnit setkání
či poskytnout radu v místě realizace projektu. Další informace na kontaktech uvedených
ve výzvě a na webových stránkách MAS.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.mascmp.cz jsou v sekci Dotace 2014+ zveřejněny
všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 „Interní postupy PRV“,
 „Název interního předpisu k zamezení střetu zájmů/etický kodex“,
 Aktuální znění vyhlášených Fichí,
 Jednací řád výběrové komise,
 Vzory příloh stanovených MAS,
 Aktuální počet obyvatel v obcích dle poslední informace ČSÚ.
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla
pro operaci 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního
rozvoje, která jsou zveřejněna na internetových stránkách:www.eagri.cz/prv a
www.szif.cz.
podepsal Marta Vencovská
Marta Vencovská Digitálně
Datum: 2021.04.22 13:21:50 +02'00'

……………………………………………………………………
Vedoucí zaměstnanec SCLLD, Marta Vencovská, v.r.
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