Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Ekoregion Úhlava
Název SCLLD:

Termín vyhlášení výzvy: 13.7.2018
Termín příjmu žádostí: od 13.7.2018 do 10.8.2018 - 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 podobě: kancelář MAS, Náměstí 81, 340 22
Nýrsko
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a čtvrtek, 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:
Tomáš Havránek, havranek@ekoregion-uhlava.cz, 775764417
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše alokace pro 1. Výzvu je 3 609 500,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 a 5 .
Číslo
Fiche
F1

F5

Název Fiche
Investice do
zemědělských podniků
Podpora investic na
založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností

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
2 107 000,- Kč

1 502 500,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.

1

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
Alokace nevyčerpaná v rámci jednotlivých Fichí v jedné výzvě bude převedena do další
výzvy do alokací stejných Fichí. Nebude-li vyčerpána alokace Fiche v rámci poslední
výzvy MAS, bude poměrně rozdělena do ostatních Fichí podle výše převisu poptávaných
prostředků.
Hraniční projekt je první nevybraný projekt v dané Fichi, který splňuje minimální
stanovenou výši bodů. Hraniční projekty nebudou podporovány.
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 ve Vnitřním předpisu MAS Ekoregion
Úhlava, z.s. pro administraci žádostí o dotaci v programovém rámci PRV.
V případě, že v rámci jedné Fiche obdrží dva nebo více projektů shodný počet bodů, bude
pořadí takových projektů sestaveno podle výše způsobilých výdajů projektu, ze kterých
je stanovena dotace. Upřednostněny budou projekty s nižšími výdaji před projekty
s vyššími výdaji.
Požadované přílohy
MAS Ekoregion Úhlava nepožaduje předložení nepovinných ani povinných příloh nad
rámec pravidel pro opatření 19.2.1. Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 –
2020.
Preferenční kritéria pro výběr projektů:
Fiche č. 1
1) Zvyšování zaměstnanosti
Při hodnocení se vychází z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Hodnocení a kontrola se
provádí na základě Metodiky definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních
míst. Metodika je přílohou č. 14. pravidel pro operaci 19.2.1.
2) Místo realizace projektu s ohledem na LFA
Při hodnocení se vychází z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Dodržení kritéria bude ze
strany MAS kontrolováno v rámci kontroly před podáním žádosti o platbu, ke které přiloží
žadatel výpis z LPIS, ze kterého bude podíl pozemků LFA patrný.
3) Velikost podniku žadatele
Při hodnocení se vychází z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Dodržení kritéria bude ze
strany MAS kontrolováno ke dni podpisu Dohody při kontrole před podáním žádosti o
platbu.
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Fiche č. 5
1) Zvyšování zaměstnanosti
Při hodnocení se vychází z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Hodnocení a kontrola se
provádí na základě Metodiky definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních
míst. Metodika je přílohou č. 14. pravidel pro operaci 19.2.1.
2) Velikost podniku žadatele
Při hodnocení se vychází z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Dodržení kritéria bude ze
strany MAS kontrolováno ke dni podpisu Dohody při kontrole před podáním žádosti o
platbu.
3) Inovativní řešení projektu
Kritérium se hodnotí na základě popisu v žádosti o podporu. Inovací se rozumí:
1) produktové inovace - inovace v produktu nebo službě, kterou žadatel nabízí,
může sem ale patřit i zavedení nového produktu či služeb
2) procesní inovace - změna ve způsobu, jakým jsou produkty nebo služby
vytvářeny a dodávány, mohou se týkat pouze odstraňování nedostatků v již
zaběhnutých procesech. Patří sem například významné změny v technice/
softwaru, snížení bezpečnostních rizik či zátěže životního prostředí či nové metody
pro poskytování služeb
3) marketingové inovace - zaměřují se na otevření nových trhů, nové umístěni
podnikového produktu na trh s cílem zvýšit produkci a lepší adresování potřeb
zákazníka.
4) organizační inovace - jde o nový způsob organizace v mnoha záležitostech
včetně organizace vztahů s dalšími firmami, organizace pro postupy provádění
práce či organizace v rozdělování povinností a zodpovědností apod.
Kontrola naplnění kritéria po ukončení realizace projektu se provádí na základě popisu,
který žadatel předloží jako přílohu žádosti o platbu.

Podrobný obsah Fichí včetně bodového hodnocení jednotlivých kritérií je přílohou této
výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.ekoregion-uhlava.cz.
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Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:
23.7.2018
10:00
Kancelář MAS
V úřední dny je manažer nebo pracovníci MAS k dispozici v kanceláři MAS, nebo lze
domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových
stránkách. Na osobní konzultaci je nutno se telefonicky objednat a domluvit si přesný
čas.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.ekoregion-uhlava.cz jsou v sekci Strategie území
2014 – 2020 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:







Vnitřní předpis MAS Ekoregion Úhlava, z.s. pro administraci žádostí o dotaci
v programovém rámci PRV včetně Etického kodexu
Aktuální znění vyhlášených Fichí
Text výzvy, formulář výzvy SZIF
Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1
Aktuální znění Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020
Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny,
jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 (Pravidla MAS)

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.

Ing. Josef
Rousek
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