MAS Region Kunětické hory, z.s.
vyhlašuje Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS
Region Kunětické hory“ schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR
a ŘO Programu rozvoje venkova
Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Termín vyhlášení výzvy: 23.3.2017
Termín příjmu žádostí: od 3.4.2017 do 24.4.2017 do 16:00 hodin v termínech
uvedených jako konzultační hodiny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který
je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 14.7.2017
Místo podání žádostí: kancelář MAS (Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice – 1. patro)
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Území MAS se rozkládá na katastrálním 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:
holeckova.masrkh@email.cz, 774 293 556
pazderkova.masrkh@gmail.com, 777 693 680
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro výzvu MAS č. 1 je 4.075.000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Číslo
Fiche
F1

F2

F3
F4

F5
F6

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

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 17, odstavec 1., písmeno c)
– Lesnická infrastruktura
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
- Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

Alokace
pro 1. výzvu
800.000,- Kč

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

520.000,-Kč

400.000,- Kč

800.000,-Kč
760.000,-Kč

795.000,- Kč
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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 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.
Povinné přílohy k předkládání žádosti:
Povinné přílohy k předkládání žádostí jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele 19.2.1.
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti
nebudou MAS přijaty.
Nepovinné přílohy k předkládání žádosti stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
Pro všechna Fiche
- Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti – pokud
chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení u kritéria: Žadatelem je osoba do 30 let
věku a/nebo kritéria: Projekt podporuje funkční provoz/aktivitu. /prostá kopie/
Popis kritérií je uveden ve Fiche.
- Čestné prohlášení žadatele o aktivním provozu/aktivitě po alespoň dva
roky před podáním Žádosti o dotaci (předepsaný vzor je součástí výzvy) –
pokud chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení u kritéria: Projekt podporuje
funkční provoz/aktivitu. /prostá kopie/
Popis kritéria je uveden ve Fiche.
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Pro Fiche 2
- Platný certifikát „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt“ – pokud chce
žadatel uplatnit bodové ohodnocení u kritéria: Žadatel je držitelem regionálního
značení „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt“. /prostá kopie/
Popis kritéria je uveden ve Fiche.
Pro Fiche 6
- Lesní hospodářské plány a/nebo lesní hospodářské osnovy, z kterých jsou
patrné porostní skupiny – pokud chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení u
kritéria: Velikost projektem ovlivněné lesní plochy. /prostá kopie/
Popis kritéria je uveden ve Fiche.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů dne:
3.4.2017 od 16:00 hod v MěÚ Sezemice – velká zasedací místnost (1. patro)
Aktuální konzultační hodny jsou uvedeny na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz
v sekci KONTAKTY.
V jiné dny lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a
na webových stránkách v sekci KONTAKTY.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.masrkh.oblast.cz jsou v sekci PODPORA
REGIONU/LEADER 2014-2020 (SCLLD)/VÝZVY zveřejněny všechny aktuální
dokumenty k výzvě:
 „Interní postupy pro programový rámec PRV - Způsob výběru projektů na MAS,
řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“,
 Aktuální znění vyhlášených Fichí,
 Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu „Projekt realizuje více aktivit, které
přispívají k naplnění specifických cílů celé SCLLD“,
 Jednací řád Výběrové komise,
 Vzor Čestného prohlášení žadatele o aktivním provozu/aktivitě po alespoň dva
roky před podáním Žádosti o dotaci.
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.

Výzva schválena představenstvem 21.3.2017.

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