Místní akční skupina Podhostýnska, 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.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny Podhostýnska
Termín vyhlášení výzvy: 12.2.2018
Termín příjmu žádostí: od 7.3.2018 do 23.3.2018 do 12.00 hodin - podání Žádosti
o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 15.6.2018
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Podhostýnska, z. s.,
Fryčajova 888, Bystřice pod Hostýnem 76861
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS v termínech uvedených jako úřední dny, 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 Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888
768 61 Bystřice pod Hostýnem
www.mas-podhostynska.cz
Datová schránka: empuu8f
Kontaktní osoba:
Ing. Lukáš Slovák
slovak@mas-podhostynska.cz
Tel.: 728 085 301
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. Výzvu je 5.861.554,- Kč,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
Číslo
Fich
e
F1

Název Fiche
Konkurenceschopné
zemědělství

Vazba Fiche na článek
Nařízení EP a Rady (EU) č.
1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno
a) – Investice do zemědělských
podniků

Alokace
pro 2. výzvu
1.650.454,- Kč

1

F2
F3

F4

Konkurenceschopné
potravinářství a
krmivářství
Diverzifikace
zemědělství a rozvoj
mikropodniků
Ochrana přírodního
dědictví

F5

Konkurenceschopné
lesnictví

F6

Spolupráce
v krátkých
dodavatelských
řetězcích

Článek 17, odstavec 1., písmeno
b) - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno
b) - Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností
Článek 25. Podpora přispívá k
naplňování Priority 4 Podpora
obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na
zemědělství a lesnictví
Článek 26,
- Investice do lesnických
technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Článek 35, odstavec 2., písmeno
d) - Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů

919.070,- Kč
1.611.610,- Kč

300.590,- Kč

778.620,- Kč

601.210,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace
převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané
Fichi.
Alokace na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který
je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou
výši bodů) navýšena vždy tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši.
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 „Interních postupech Místní akční
skupiny Podhostýnska, z. s. pro PR PRV, pro transparentnost výběru projektů a zamezení
střetu zájmů„. Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou
přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů je rozhodující pro pořadí předložených žádostí „časové
kritérium“ – datum a čas podání žádosti.
Přílohy stanovené MAS:
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že má registrovanou
značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z
jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením, nebo
označením původu, nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění
Regionální potravina, jako přílohu žádosti o dotaci žadatel doloží kopii certifikátu či
jiného dokladu o registraci značky (produktu).
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V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že realizací projektu se
zkrátí dodavatelský řetězec, doloží žadatel strukturu původního a nového (po
realizaci projektu) dodavatelské řetězce - forma Čestného prohlášení. MAS
společně s výzvou zveřejní vzor čestného prohlášení.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku, doloží
Přílohu č. 5 Pravidel 19.2.1, "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých a středních podniků", a to ke dni podání žádosti o dotaci.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že nedojde k vyjmutí
pozemku ze ZPF/PUPFL, doloží žadatel aktuální výpis z KN (ne starší 3 měsíců
před podáním žádosti o dotaci) a pro srovnání výpis z KN z období 2 roky před
datem podání žádosti o dotaci.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že projekt je realizován
v lesích se zvýšenou rekreační funkcí - dle zákona č. 289/95 Sb., doloží žadatel
potvrzení odborného lesního hospodáře pro dané území; potvrzení uvádí zařazení
lesa v době podání žádosti o dotaci.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zpracovává vlastní
zemědělské produkty, předloží žadatel „Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů
ze zemědělské prvovýroby“, který MAS zveřejní s výzvou.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost investice v
závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku, doloží žadatel právní
vztah k obhospodařovanému. lesnímu majetku - výpis z LV (majitel, spolumajitel,
pachtovní smlouva).
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zpracovává vlastní
dřevní hmotu, předloží žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře o výši
těžby na obhospodařovaných PUPFL v uplynulém roce, předcházejícím podání
žádosti o dotaci, a doloží výkazem z provozní evidence množství zpracované
dřevní hmoty za stejné období.
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je také vyvěšen na webových
stránkách www.mas-podhostynska.cz
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Bystřice pod Hostýnem
13.2.2018
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
– velká zasedací místnost
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: www.mas-podhostynska.cz, jsou v sekci DOKUMENTY :
Nová strategie 2014 – 2020 : Výzvy : PRV, zveřejněny všechny aktuální dokumenty
k výzvě:
 „ Interní postupy Místní akční skupiny Podhostýnska, z s. pro PR PRV pro
transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů „
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Vzory příloh stanovených 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. Antonín Zlámal
Předseda MAS Podhostýnska, z. s.
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