Místní akční skupina Hrubý Jeseník, z.s.
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 1. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Název SCLLD:
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Hrubý Jeseník na
období 2014-2020.
Termín vyhlášení výzvy: 14. 3. 2018
Termín příjmu žádostí: od 18. 4. 2018 do 3. 5. 2018, podání žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v termínech uvedených jako
úřední dny v době od 9.00 hodiny do 15.00 hodiny v PO - PA, nebo po telefonické
domluvě s upřesněním času přijetí příloh žádosti, který je nutno si rezervovat v sídle
spolku. Příjem příloh k žádosti je v době trvání příjmu žádosti na MAS.
Termín registrace na RO SZIF: 4. 6. 2018
Místo podání žádostí v listinné podobě : sídlo spolku Bruntál, nám.Míru 60/11,
79201 Bruntál
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé
mohou předkládat své žádosti o podporu pokud mají bydliště, sídlo, nebo provozovnu
v katastrálním území obcí : Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Horní Benešov, Město
Andělská Hora, Bílčice, Dlouhá Stráň, Dvorce, Horní Životice, Karlova Studánka,
Karlovice, Křišťanovice, Leskovec na Moravicí, Ludvíkov, Mezina, Milotice nad opavou,
Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřmínovy, Oborná, Rázová, Roudno, Rudná
pod Pradědem Staré Heřmínovy, Staré Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká
Niva, Valšov a Vrbno Pod Pradědem.
Kontaktní údaje:
Název : MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Právní subjektivita : spolek
Identifikační číslo : 270 28 640
sídlo /adresa/ nám. Míru 60/11, 79201 Bruntál
tel. + 420 605 47 66 56 – manažer, projektový manažér +420 739 202 532
email : mashj@seznam.cz.
web : www.mashj.cz
datová schránka : q3bib34
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 7.800.000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 5.
Číslo
Fiche

Název Fiche

F1

Zemědělské podniky

F2

Rozvoj místní produkce

F5

Nezemědělské činnosti

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

Alokace
pro 1. výzvu
2.800.000,- Kč

2.100.000,- Kč

2.900.000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
(Zde uvádíme příklady pro různé metody přerozdělení alokace, MAS může vybrat některou z možností nebo
stanovit vlastní postup:)
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude
převedena na základě „P r a v i d e l, kterými se stanoví podmínky pro vyhlášení výzvy
MAS, administrace žádostí o dotaci, způsob podávání a příjem žádostí o dotaci, hodnocení
a výběr projektů MAS Hrubý Jeseník z.s., kontrola dodržování podmínek PRV, řešení
střetu zájmů, archivace a záruka transparentnosti Místní akční skupiny MAS Hrubý
Jeseník z.s. podle metody „společného zůstatku“.
Výbor spolku stanovuje pořadí kritérií v souladu s Pravidly, 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. projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady, který prošel úspěšně věcným
hodnocením.
3. hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a
zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů,
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 „P r a v i d l e ch, kterými se stanoví
podmínky pro vyhlášení výzvy MAS, administrace žádostí o dotaci, způsob podávání a
příjem žádostí o dotaci, hodnocení a výběr projektů MAS Hrubý Jeseník z.s., kontrola
dodržování podmínek PRV, řešení střetu zájmů, archivace a záruka transparentnosti
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Místní akční skupiny MAS Hrubý Jeseník z.s. schválených výborem spolku dne 1. 7. 2017
jako vnitřní předpis spolku a příloha č. 2 této výzvy / dále jen Pravidla/.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů při výběru projektů bude postupováno v souladu
s Pravidly.
Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy stanovené MAS:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti
nebudou MAS přijaty.
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
- Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý
Jeseník na období 2014 – 2020, viz. příloha č. 1. této výzvy.
- Příloha č. 5 Pravidel pro 19.2.1. – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých a středních podniků, pokud žadatel požaduje zvýhodnění
- aktuální výpis z veřejného seznamu o žadateli
- přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci, které jsou součástí Žádosti o
dotaci.
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je také vyvěšen na webových stránkách
www.mashj.cz.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
18.4.2018 v 8.00 hod
MAS HJ z.s.
Seminář pro žadatele k 1. výzvě
27.4.2018 v 8.00 hod
MAS HJ z.s.
Seminář pro žadatele k 1. výzvě
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: Hrubý Jeseník z.s. jsou v sekci VÝZVY zveřejněny všechny
aktuální dokumenty k výzvě:
 „Název interního předpisu MAS – Pravidel s etickým kodexem“,
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Případně další dokumenty
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
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