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. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD:
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Hrubý Jeseník na
období 2014-2020.
Termín vyhlášení výzvy: 31. 5. 2018
Termín příjmu žádostí: od 14. 6. 2018 do 4. 7. 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 kanceláři
MAS. Příjem příloh k žádosti je v době trvání příjmu žádosti na MAS.
Termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2018
Místo podání žádostí v listinné podobě : sídlo MAS Hrubý Jeseník, z.s. 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 je místo realizace v území MAS Hrubý
Jeseník.
Kontaktní údaje:
Název : MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Právní subjektivita : spolek
Identifikační číslo : 270 28 640
sídlo /adresa/ nám. Míru 60/11, 79201 Bruntál
Kontaktní osoba : Petra Elblová
tel. + 420 739 202 539, +420 739 202 532
email : mashj@seznam.cz.
web : www.mashj.cz
datová schránka : q3bib34

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
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Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 18.000.000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 3.
Číslo
Fiche

Název Fiche

F7

Zemědělské podniky

F9

Nezemědělské činnosti

F8

Rozvoj místní produkce

Vazba Fiche na článek
Nařízení EP a Rady (EU) č.
1305/2013
Článek 17, odstavec 1.,
písmeno a) – Investice do
zemědělských podniků
Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b) - Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Článek 17, odstavec 1.,
písmeno b) - Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Alokace
pro 1. výzvu
7.000.000,- Kč
7.000.000,- Kč

4.000.000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě MAS, lze
stanovenou částku převést na jinou Fichi či více Fichí v rámci této vyhlášené výzvy MAS.
O výši a přesunu těchto finančních prostředků rozhodne Výbor MAS zejména s ohledem
na aktuální plnění finančního plánu strategie CLLD a aktuální rozložení projektů v rámci
vyhlášených Fichí. Výbor může rozhodnout, že nedočerpaná alokace nebude převedena
na jinou Fichi. Navržený přesun finančních prostředků/nepřevedení nedočerpané alokace
musí být vždy zdůvodněno.
Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory
hraničního projektu (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a
zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů a na který dle stanovené alokace
nezbývá dostatek finančních prostředků).
Pokud již celková alokace programového rámce PRV neumožňuje navýšení alokace pro
danou Fichi, aby mohl být hraniční projekt plně podpořen, bude žadateli navržena
podpora v maximální míře, kterou alokace programového rámce PRV umožňuje.

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 MAS
Hrubý Jeseník, z.s. pro PRV“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů projektů podaných do stejné Fiche, bude upřednostněn
projekt, který bude mít celkové nižší způsobilé výdaje na projekt a v případě i této shody
je prvním, nebo přednostním projekt, který je realizován v obci s nižším počtem obyvatel
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k prvnímu dni příslušného kalendářního roku, kdy se rozhoduje o dotaci výběrovým
orgánem
Přílohy stanovené MAS:
MAS Hrubý Jeseník, z.s. si nestanovuje žádné povinné přílohy nad rámec Pravidel
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1. podpora provádění
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Podrobný obsah Fichí je
přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.mashj.cz.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
12.6.2018 v 13.00 hod
MAS HJ z.s.
Seminář pro žadatele k 1. výzvě
Doporučujeme konzultovat projekty před podáním žádosti o dotaci.
V jiné dny jsou manažeři 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:
 Interní předpisy MAS – Pravidla s etickým kodexem
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Případně další dokumenty ( prezentace ze seminářů pro žadatele, apod.)
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 Hrubý Jeseník,z.s.
Vladimír Jedlička
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