Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV CLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(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
Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 – 2020
Termín vyhlášení výzvy:

19. červen 2017

Termín příjmu žádostí:

od 1. srpna 2017 do 21. srpna 2017 do 12.00 hodin
v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické
domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF: 14. 9. 2017
Místo podání žádostí:

Kancelář MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67,
582 23 Havlíčkova Borová

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Havlíčkův kraj, pro
které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

Jaroslava Hájková, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913; 561 116 138
Jitka Škaredová, manažer MAS
skaredova@havlickuvkraj.cz
+420 722 945 540; 561 116 138

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 24.916.800,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 7 a 10.
Číslo
Fiche
F1

Název Fiche
Odborná vzdělávání
a poradenství pro
podnikatele

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

Alokace
pro 1. výzvu

Článek 14, Předávání znalostí a
informační akce

136.000,- Kč
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Podpora rozvoje
Článek 17, odstavec 1., a) Investice
zemědělských podniků
do zemědělských podniků
Podpora zpracování
F3
a uvádění zemědělských
Článek 17, odstavec 1., b)
produktů na trh
Rozvoj nezemědělské
F7
Článek 19, odstavec 1., b)
činnosti a agroturistiky
Podpora společenských
Článek 25 Neproduktivní investice v
F10
funkcí lesa
lesích
Pozn. Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy
F2

15.878.000,- Kč
2.443.000,- Kč
4.969.800,- Kč
1.490.000,- Kč

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí
a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS.

Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který
je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši
bodů) navyšována.
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 podání,
hodnocení a výběr projektů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 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 bude upřednostněn projekt s nižší celkovou výší
požadované dotace.
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového
ohodnocení projektu.

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:


V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium „Využití stávajících zařízení
a objektů“, doloží žadatel výpis z katastru nemovitostí (postačující je náhled do elektronické
verze katastru nemovitostí).

2




V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku, doloží při podání
Žádosti o dotaci přílohu č. 5 dle Pravidel 19.2.1.
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za „Místní produkty“, doloží k Žádosti
o dotaci prostou kopii certifikátu. Hodnocení se vztahuje na produkty žadatele pocházející
z území MAS a fakt, že některý z nich je označen jako produkt s chráněným zeměpisným
označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal
ocenění Regionální potravina udělené Ministerstvem zemědělství (např. prostá kopie
informace o zápisu z Úředního věstníku EU, prostá kopie platného certifikátu) nebo kopii
certifikačního listu regionální značky "Vysočina regionální produkt", vydaném ARZ Praha.

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.havlickuvkraj.cz
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
21. 6. 2017 od 13 hodin Kancelář MAS, Havlíčkova
Seminář pro žadatele k 1. výzvě
ulice 67, Havlíčkova Borová
12. 7. 2017 od 13 hodin Úřad městyse Nové Veselí,
Seminář pro žadatele k 1. výzvě
Na Městečku 114
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: http://www.havlickuvkraj.cz/strategie/vyzvy-mas-havlickuvkraj jsou v sekci OBDOBÍ 2014 - 2020 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 „Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
pro Programový rámec PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů
a zaručení transparentnosti“
 „Etický kodex včetně Čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů orgánů,
osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o podporu z Programu rozvoje
venkova předložených na základě výzvy MAS“
 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.

……………………………………………………………………
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
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