Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje
Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 4 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 MAS SVATOVÁCLAVSKO,
z. s.
Termín vyhlášení výzvy: 18. 7. 2018
Termín příjmu žádostí: od 19. 7. 2018 do 16. 8. 2018 - podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě1:
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Jaroslava Šípka 486
273 03 Stochov
Kontakt: http://www.svatovaclavsko.cz/cz/kontakt
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (které nelze z důvodu rozsahu
či charakteru předložit v elektronické podobě přes Portál farmáře): v době trvání
příjmu Žádostí na MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vždy ve středu od 9:00 do 16:00 a
kdykoliv po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Kontakt: http://www.svatovaclavsko.cz/cz/kontakt
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS SVATOVÁCLAVSKO, pro které je schválena
SCLLD, tj. území města Stochov a obcí Lány, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice a
Kačice.
Kontaktní údaje:
Jméno
Ing. Luboš
Fleischmann
Ing. Petra
Chvatíková

Funkce
Vedoucí zaměstnanec
pro SCLLD
Manažer SCLLD

Telefon

E-mail

603 489 888

info@massvatovaclavsko.cz

602 199 636

petra.chvatikova@gmail.com

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. Výzvu je Kč 4 985 830,-.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí:
1. Fiche 1 Investice do zemědělských podniků
2. Fiche 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
Žadatel předkládá Žádost o dotaci a její přílohy v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře.
V listinné podobě překládá pouze ty přílohy, které nelze pro jejich charakter, formu či rozsah podat v podobě
elektronické prostřednictvím Portálu farmáře.
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Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013

F1

Investice do
zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
– Investice do zemědělských
podniků

F2

Podnikání v
nezemědělských
činnostech a
cestovním ruchu

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

Alokace
pro 2. Výzvu
(Kč)
2 941 560,-

2 044 270,-

Pravidla pro operaci 19.2.1 jsou zveřejněna pod odkazem:
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921
Podrobný obsah Fichí je přílohou č. 1 a 2 této výzvy a je také vyvěšen na webových
stránkách www.massvatovaclavsko.cz.
Součástí Fichí jsou rovněž preferenční kritéria pro výběr projektů.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro jednu z Fichí vyčerpána nebo dočerpána, bude
převedena v souladu s kap. 1.3.2 Interních postupů MAS pro Programový rámec
PRV podle metody „společného zůstatku“.
Výkonný výbor stanovuje pořadí kritérií, kde důležitost je dána hodnotou 1 – 3, pro
rozdělení tzv. „společného zůstatku“ na projekty do Fiche, kde je:
1. potřeba nejvíce naplnit preferenční kritéria, a to vytvoření pracovního místa,
2. hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a
zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů,
3. projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady.
Způsob řešení případu hraničního projektu je podrobně popsán v kap. 1.3.2
Interních postupů MAS pro Programový rámec PRV.
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 je limitován výší alokace na danou Fichi.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech MAS pro
Programový rámec PRV (viz http://www.svatovaclavsko.cz/cz/program-rozvojevenkova-prv).
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou č. 1 a 2
této výzvy.
V případě shodného počtu bodů je na vyšší pozici zařazen projekt, jež přináší více nových
pracovních míst (dle hodnoty indikátoru 94 800), a následně projekt s nižšími celkovými
způsobilými náklady.
Přílohy stanovené MAS:
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu (viz Preferenční kritéria stanovená ve Fichích, které jsou
2

přílohou č. 1 a 2 této výzvy).
Nepovinnou přílohou k Žádosti o dotaci ve Fichi č. 1 je:
 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium
„Inovativní řešení“: přílohu dokládající původní a nový stav (např. výpis z
inventarizace, vnitřní směrnice, provozní řád apod.) (v elektronické podobě, tj.
scan, opis apod.)
Nepovinnou přílohou k Žádosti o dotaci ve Fichi č. 2 je:
 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium
„Inovativní řešení“: přílohu dokládající původní a nový stav (např. výpis z
inventarizace, vnitřní směrnice, provozní řád apod.) (v elektronické podobě, tj.
scan, opis apod.)
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
http://www.svatovaclavsko.cz/cz/program-rozvoje-venkova-prv.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Středa, 9:00 –
Kancelář MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.,
Průběžné konzultace
16:00
Jaroslava Šípka 486, Stochov
čtvrtek 26. 7.
Pozvánka je zveřejněna na
Seminář pro žadatele 2018, 17:00 –
http://www.svatovaclavsko.cz/cz/program18:30
rozvoje-venkova-prv
V jiné dny jsou pracovníci MAS k dispozici pro telefonické/e-mailové konzultace nebo lze
domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových
stránkách MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS www.massvatovaclavsko.cz jsou v sekci VÝZVY – Program
rozvoje venkova (PRV)-aktuálně vyhlášené výzvy zveřejněny všechny aktuální
dokumenty k výzvě, tj.:
 Výzva PRV č. 4
 Aktuální znění vyhlášených Fichí 1 a 2
 Interní postupy MAS pro Programový rámec PRV, vč. Přílohy č. 1 – Etický kodex
 Pozvánka na seminář pro žadatele
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí aktuální
Pravidla pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

podepsal Karel Sklenička
Karel Sklenička Digitálně
Datum: 2018.07.18 11:02:55 +02'00'

……………………………………………………………………
Předseda MAS
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