www.masbystricka.cz

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA připravuje vyhlášení výzvy MAS v souladu
s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva z Programu rozvoje venkova č.1
k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

Název SCLLD:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bystřička

Termín vyhlášení výzvy:

23.6.2017

Seminář pro žadatele:

26.6.2017 Velká Bystřice
27.6.2017 Moravský Beroun

19.7.2017 – 2.8.2017

Termín příjmu žádostí:
Den
Středa - čtvrtek
Pátek
Pondělí - čtvrtek
Pátek
Pondělí - středa

Datum
19. – 20.7.2017
21.7.2017
24. – 27.7.2017
28.7.2017
31.7. – 2.8.2017

Časový rozpis pro příjem žádostí
od 7:00 do 15:00 hod.
od 7:00 do 13:00 hod.
od 7:00 do 15:00 hod.
od 7:00 do 13:00 hod.
od 7:00 do 15:00 hod.

Příjem žádostí bude probíhat po telefonické či e-mailové domluvě a upřesnění času, který je nutno
rezervovat u kontaktních osob uvedených v této výzvě.

Termín registrace na RO SZIF:

28.9.2017

Místo podání žádostí:

kancelář MAS - Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Odkaz na internetové stránky MAS: www.masbystricka.cz
Jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníky MAS poskytující informace
případným žadatelům:
Petra Janišová, +420 724 588 832, janisova@masbystricka.cz.
Ing. Petra Andrýsková, +420 608 823 448, andryskova@masbystricka.cz

www.masbystricka.cz

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Číslo Fiche

Název Fiche

F1

Investice do zemědělských
podniků

F2

Podpora investice na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností

Vazba Fiche na článek
Nařízení EP a Rady (EU)
č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1.,
písmeno a), str. 39-41
Pravidel 19.2.1.
Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b), str. 49 - 53
Pravidel 19.2.1.

Alokace pro 1. Výzvu

3 500 000 Kč

4 000 000 Kč

Pravidla pro opatření 19.2.1. jsou zveřejněna zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/aktuality/aktualizace-pravidel-pro-implementaci.html
Pozn. Žadatel není oprávněn předkládat projekty s požadovanou dotací vyšší než je stanovená
alokace na danou Fichi. Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.

Interní předpis MAS pro PRV: www.masbystricka.cz
-

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů
Řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti

Přílohy stanovené MAS:
Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit všechny relevantní povinné přílohy uvedené
v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020 pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. Předložení veškerých povinných příloh (tzn. relevantních příloh
stanovených Pravidly pro operaci 19.2.1 a povinných příloh stanovených MAS) je podmínkou pro
příjem žádostí. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Nad rámec těchto příloh uvedených v Pravidlech stanovila MAS následující přílohy:
1) Povinné přílohy stanovené MAS
-

V případě, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, bude požadováno Čestné prohlášení
žadatele ke stavebním pracím (vzor je přílohou výzvy a je zveřejněn na webu MAS) – originál,
nebo Vyjádření příslušného stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí stavební
povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu - prostá kopie.
Čestné prohlášení nebo Vyjádření příslušného stavebního úřadu je vyžadováno jen v případě,
že součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách a terénní
úpravy.

www.masbystricka.cz

2) Nepovinné přílohy stanovené MAS
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového
ohodnocení projektu.
-

Čestné prohlášení žadatele, že zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance na flexibilní formu
úvazku nebo zkrácený úvazek, případně díky realizaci projektu bude tuto formu zaměstnávání
poskytovat (vzor je přílohou výzvy a je zveřejněn na webu MAS) – originál.
Žadatel předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium „Podpora
flexibilních forem úvazků a zkrácených úvazků“.

-

Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců před datem podání žádosti, výpis z katastru
nemovitostí z 5. roku před podáním žádosti. U pozemků, u kterých nelze prokázat, zda
byly/nebyly před pěti lety evidovány se způsobem ochrany ZPF z důvodu změny údajů
katastru nemovitostí na základě opatření Katastrálního úřadu (např. komplexní pozemková
úprava, nebo obnova operátu), bude doložen alespoň stav po této změně katastru
nemovitostí, a to k datu nejdéle 3 měsíců od data platnosti příslušné změny katastru
nemovitostí.
Žadatel předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium „Ochrana
zemědělského půdního fondu“.

