Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Název SCLLD: Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj pro období 2014 - 2020
Termín vyhlášení výzvy: 15. února 2021
Termín příjmu žádostí:

od 15. 2. 2021 do 17. 3. 2021 do půlnoci
- podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá
zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 11. května 2021
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 úřední dny Po – Čt 8:00 –
16:00 a Pá 8:00 – 14:00 hodin, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je
nutno rezervovat.
Adresa kanceláře:

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

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:

Jaroslava Hájková, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913; 561 116 138
Kateřina Niklfeldová, Bc., manažer MAS
niklfeldova@havlickuvkraj.cz
+420 722 945 540; 561 110 570

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 7. Výzvu je 10 909 103,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 11 a 15.
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Číslo
Fiche
2

11

15

Název Fiche

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

Alokace
pro 7. výzvu v Kč

Podpora rozvoje
zemědělských podniků

Článek 17, odst. 1., písm. a) Investice
do zemědělských podniků

1 755 755,-

Investice do lesnických
technologií a techniky

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

2 811 341,-

Článek 20, části a), b) a f) - Základní
služby a obnova vesnic ve
venkovských oblastech

6 342 007,-

Živá obec

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.havlickuvkraj.cz
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
způsobilých výdajů.
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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:
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávajících budov
nebo staveb, žadatel předkládá výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3
měsíce od podání Žádosti o dotaci na MAS ke všem stávajícím budovám/stavbám
využívaných v rámci projektu (dostačující je náhled do elektronické verze
katastru) – (Fiche 2).
 Požaduje-li žadatel body za preferenční kritérium – Žadatelem je mladý začínající
zemědělec – dokládá přílohu "Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele" k Žádosti o dotaci (Fiche 2).
 Pokud žadatel požaduje body za Komunitní projednání/příprava projektu – doloží
k žádosti o dotaci přílohu prokazující komunitní projednání projektu, dle popisu
preferenčního kritéria (+ uvede informace o komunitním projednání do Žádosti
o dotaci) – (Fiche 15).
 V případě, že žadatel požaduje body za „projekt realizovaný v menší obci“ je pro
určení velikosti obce považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v
obcích České republiky k 1. 1. Pro posouzení nároku na body se vychází z
posledního zveřejněného dokumentu ČSÚ k datu vyhlášení Výzvy MAS (daný
dokument s počtem obyvatel bude přílohou Výzvy MAS). Pokud se bude místo
realizace nacházet na území vice obcí, pro stanovení velikosti obce bude
rozhodující průměrná hodnota učiněná z hodnot velikosti všech obcí, na nichž
bude místo realizace – (Fiche 15).

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
16. 2. 2021
V 10 hodin
Kancelář MAS, Havlíčkova ulice 67,
Havlíčkova Borová

V případě, že uspořádání semináře neumožní nouzový stav v ČR nebo jiná
omezení v době epidemie koronaviru, bude seminář nahrazen formou on-line
a individuálními konzultacemi.
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.
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.
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Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.havlickuvkraj.cz 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, zaměstnanců MAS a osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o
podporu z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy MAS
Havlíčkův kraj, o.p.s.“
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
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
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