MAS Region Kunětické hory, 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 pro programové období
2014-2020 MAS Region Kunětické hory
Termín vyhlášení výzvy: 29.3.2019
Termín příjmu žádostí: od 8.4.2019 do 30.4.2019 - podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31.7.2019
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy,
které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době
trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako konzultační hodiny (viz oddíl
této výzvy Konzultace pro žadatele), vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který
je nutno rezervovat, v kanceláři MAS (Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice)
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Území MAS se rozkládá na území obcí: Borek, Bukovina nad Labem, Časy, Čeperka,
Dašice, Dříteč, Hrobice, Choteč, Kostěnice, Kunětice, Lány u Dašic, Libišany, Moravany,
Němčice, Opatovice nad Labem, Podůlšany, Ráby, Rokytno, Sezemice, Slepotice, Spojil,
Srch, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Stéblová, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic.
Kontaktní údaje:
Ing. Kristýna Holečková: holeckova.masrkh@email.cz, 774 293 556
Ing. Ivana Řehořová: rehorova.masrkh@gmail.com, 777 693 680
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro výzvu MAS č. 4 je 5.349.398,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 4, 5 a 6.
Číslo
Fiche
F1

F2

F4

F5
F6

Název Fiche
Investice do
zemědělských podniků
Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů
Podpora investic na
založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností
Zemědělská
infrastruktura
Neproduktivní

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

Alokace
pro 4. výzvu
1.292.777,- Kč

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
– Zemědělská infrastruktura
Článek 25 – Neproduktivní

1.040.000,- Kč

856.537,- Kč

1.520.000,- Kč

640.084,- Kč
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investice v lesích

investice v lesích

Podrobný obsah Fichí včetně jejich preferenčních kritérií je přílohou této výzvy (vyvěšeno
na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz)
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 (s výjimkou postupu v případě
nedočerpání alokace a podpory hraničního projektu).
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v dokumentu „Interní postupy pro
programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů budou podpořeny projekty v první řadě s vyšším počtem
pracovních míst vytvořených v rámci projektu a v druhé řadě s nejnižšími celkovými
způsobilými náklady.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace
převedena do jiné Fiche/jiných Fichi dle tohoto postupu:
1. Bude vyhotoven Seznam hraničních projektů v pořadí dle jejich bodového
hodnocení. V seznamu bude vyznačeno, ke které Fichi projekt patří, kolik vytváří
pracovních míst, jaké má celkové způsobilé náklady a výši požadované dotace.
Hraniční projekt je projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi
a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů.
2. V případě stejného bodového hodnocení o pořadí projektů v Seznamu hraničních
projektů rozhoduje v první řadě vyšší počet pracovních míst vytvořených v rámci
projektu. Pokud je počet pracovních míst vytvořených v rámci projektu stejný,
rozhodují o pořadí projektů nejnižší celkové způsobilé náklady projektu.
3. Budou podpořeny hraniční projekty, které jsou v Seznamu projektů umístěny
nejvýše a to postupně až do vyčerpání alokace výzvy.
4. Pokud by mělo podpořením hraničního projektu dojít k překročení celkové alokace
za programové období vymezené pro danou Fichi, kam hraniční projekt spadá,
nebude takový projekt podpořen a pokračuje se v seznamu hraničních projektů
dál.
5. Pokud nelze hraniční projekt podpořit v plné výši požadované dotace, bude
podpořen hraniční projekt, který v plné výši podpořit lze. Pokud žádný takový
hraniční projekt není, bude zbývající alokace dané výzvy převedena do výzvy
následující.
Přílohy stanovené MAS:
Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1, může žadatel doložit
k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve
formuláři Fiche:
Pro všechna Fiche
- Výpis z katastru nemovitostí, který není starší 3 měsíce od dne podání Žádosti
o dotaci alespoň k jedné parcele, vztahující se k nejmenší obci popsaného území
v Žádosti o dotaci – pokud se jedná o mobilní investici a zároveň chce žadatel
uplatnit bodové ohodnocení u kritéria: Velikost obce (nikoliv pouze místní části),
ve které se daný projekt realizuje /prostá kopie, stačí z internetu/. Pokud místo,
ke kterému dokládal výpis z katastru nemovitostí, není ve vlastnictví žadatele,
doloží navíc k uplatnění kritéria v rámci mobilních investic i smlouvu/dohodu
vymezující vztah žadatele k parcele (např. nájemní smlouva, smlouva o dílo,
smlouva o provedení prací) min. po dobu udržitelnosti projektu /prostá kopie/
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Výpis z katastru nemovitostí, který není starší 3 měsíce od dne podání Žádosti
o dotaci alespoň k jedné parcele z každé dotčené obce popsaného území v Žádosti
o dotaci – pokud se jedná o mobilní investici a zároveň chce žadatel uplatnit
bodové ohodnocení u kritéria: Projekt se realizuje na území více než jedné obce
/prostá kopie, stačí z internetu/. Pokud místo, ke kterému dokládal výpis
z katastru nemovitostí, není ve vlastnictví žadatele, doloží navíc k uplatnění
kritéria v rámci mobilních investic i smlouvu/dohodu vymezující vztah
žadatele k parcele (např. nájemní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o
provedení prací) min. po dobu udržitelnosti projektu /prostá kopie/
Výpis z veřejného či živnostenského rejstříku či jiné oprávnění
k provozování činnosti – pokud chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení u
kritéria: Projekt podporuje funkční provoz/aktivitu. /prostá kopie/
Popis kritéria, způsob hodnocení a kontroly je uveden ve Fiche.

Pro Fiche 2
- Platný certifikát "KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt" a/nebo „Česká
potravina“ a/nebo „Česká kvalita“ a/nebo „Český výrobek“ a/nebo „Regionální
potravina“ a/nebo „Klasa“ a/nebo „Biopotraviny“ a/nebo „Zaručená tradiční
specialita“ a/nebo „Chráněné označení původu“ a/nebo „Chráněné zeměpisné
označení“ – pokud chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení u kritéria: Žadatel je
držitelem značky kvality. /prostá kopie/
Popis kritéria, způsob hodnocení a kontroly je uveden ve Fiche.
Podrobný obsah Fichí včetně jejich preferenčních kritérií je přílohou této výzvy (vyvěšeno
na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz)

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů dne:
3.4.2019 od 16:00 hod v MěÚ Sezemice – velká zasedací místnost (1. patro)
Aktuální konzultační hodiny jsou uvedeny na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz
v sekci KONTAKTY. Manažeři a pracovníci MAS jsou k dispozici v sídle kanceláře MAS.
V jiné dny lze domluvit setkání s manažery a pracovníky MAS či poskytnout radu na
kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách v sekci KONTAKTY.
Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně při
jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke
kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS
v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.masrkh.oblast.cz jsou v sekci VÝZVY MAS
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 „Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS,
řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 2.1“,
 Aktuální znění vyhlášených Fichí,
 Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu „Projekt podporuje či realizuje více aktivit,
které přispívají k naplnění specifických cílů celé Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro programové období 2014-2020
(dále SCLLD)“ - tj. výpis relevantních aktivit pro výzvu,
 Jednací řád Výběrové komise,
 Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.
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Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2018 k preferenčnímu kritériu
„Velikost obce (nikoliv pouze místní části), ve které se daný projekt realizuje“.

Odkazy na Seznamy vybraných a nevybraných projektů MAS Region Kunětické
hory k preferenčnímu kritériu „Žadatel nebyl vybrán v programovém období 20142020
k
podpoře
přes
výzvu
MAS
Region
Kunětické
hory
–
PRV“:
http://www.masrkh.oblast.cz/tmp/dokumenty/39958.pdf
http://www.masrkh.oblast.cz/tmp/dokumenty/41101.pdf
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.

Jozef Petrenec

Digitálně podepsal Jozef
Petrenec
Datum: 2019.03.28 17:30:17
+01'00'

……………………………………………………………………
Jozef Petrenec
předseda MAS Region Kunětické hory, z.s.
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