MAS Rozkvět, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 7 PRV
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
2014 – 2020

Programu rozvoje venkova na období

Název SCLLD:

„SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020“

Termín vyhlášení výzvy:

29.5.2020

Termín příjmu žádostí:

od 19.6.2020 do 3.7.2020 – podání Žádostí o dotaci
na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál
farmáře

Termín registrace na RO SZIF:

12.10.2020

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:
Kancelář MAS Rozkvět, z.s. na adrese Školní 124,
384 02 Lhenice (objekt Úřadu Městyse Lhenice)

Termín 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 úřední dny:
Pondělí – čtvrtek 9:00 –11,30 a 12,30 - 16:00
pátek 9:00 – 11,30
Vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který
je nutno rezervovat.

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Rozkvět, z.s., pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Jméno

Funkce

Telefon

Monika Hůrská

Vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD, manažer
pro PRV

774 139 464

hurska@masrozkvet.cz

Jana Fakenbergová

Pracovník
SCLLD

777 732 564

fakenbergova@masrozkvet.
cz

pro

animaci

email

MAS Rozkvět, z.s., Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 26658691
www.masrozkvet.cz, e-mail: kancelar@masrozkvet.cz, datová schránka: tbcttih

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro Výzvu č. 7 PRV je 36 798 019,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 3, 4, 6, 8.

Číslo
Fiche

Název Fiche

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

Alokace pro
6.výzvu

F1

Mikropodniky

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

4.000.000,- Kč

F3

Zemědělské podniky

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

8.338.145,- Kč

F4

Lesnická technologie

Článek 26 – Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

F6

Cestovní ruch

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

459.874,- Kč

2.000.000,- Kč

F8

Naše obce

Článek 20, Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech

22.000.000,- Kč

a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven
Pozn.: Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také umístěn na webových stránkách
www.masrozkvet.cz

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude
převedena na základě dokumentu „Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Rozkvět pro
PRV“ podle metody „společného zůstatku“.
Správní rada 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 způsobilými výdaji, ze kterých je stanovena dotace
Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního
projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje
minimální stanovenou výši bodů, maximálně do výše celkové alokace dané fiche.

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 dokumentu „Interní postupy pro
realizaci SCLLD MAS Rozkvět pro PRV“
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě hodného počtu bodů:
1) zvýhodněn projekt s vyšším počtem vytvořených pracovních míst;
2) v případě i této shody bodů, bude zvýhodněn projekt s nižší částkou způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace;
3) pokud dojde ke shodě i v tomto bodě, bude zvýhodněno místo realizace v obci,
která má méně obyvatel ( k 1.1.2020).

Přílohy stanovené MAS:
MAS má v rámci výzvy stanovené pouze nepovinné přílohy. Předložení nepovinných
příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení
projektu.
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za konkrétní preferenční kritéria
uvedené v dané Fichi, řídí se ustanovením dané Fiche.
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také umístěn na webových stránkách
www.masrozkvet.cz
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů dne 3.6.2020 v 15,00
hodin v kanceláři MAS na adrese Školní 124, 384 02 Lhenice (objekt Úřadu Městyse
Lhenice).
V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS, lze domluvit
setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách,
nebo domluvit setkání u žadatele.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.masrozkvet.cz jsou v sekci Dotace pro žadatele –
Výzvy MAS pro žadatele zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
„Interní postupy pro realizaci SCLLD MAS Rozkvět pro PRV“
„Etický kodex“
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Aktuální znění vyhlášených Fichí
Počet obyvatel v obci k 1.1.2020
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.

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

