Místní akční skupina Rozvoj Krnovska
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 pro území MAS Rozvoj
Krnovska o.p.s. na období 2014–2020
Termín vyhlášení výzvy: 25.7.2017
Termín příjmu žádostí: od 17.8.2017 do 31.8.2017 do 11:00 hodin v termínech
uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je
nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 30.9.2017
Místo podání žádostí: kanceláře MAS:

1) Na Náměstí 105, 793 99 Osoblaha
2) Hlavní náměstí 104, 794 01 Krnov

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé
mohou předkládat projekty, které mají místo realizace na území MAS Rozvoj Krnovska.
Dle Pravidel 19.2.1. (část B, kap 4, bod 1) lze projekt realizovat výjimečně i mimo
území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch
z projektu připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35)
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Kontaktní údaje:
Adresa kanceláře MAS :
MAS kancelář v Osoblaze:
Adresa:
Na Náměstí 102, Osoblaha 793 99
Kontakt:
Martina Jalamasová, vedoucí zaměstnanec pro SCLLD
E-mail:
martinajalamasova@seznam.cz
Tel.:
+420 554 646 200, +420 603 740 650
MAS kancelář v Krnově:
Adresa:
Hlavní náměstí 104, Krnov 794 01
Kontakt:
Ing. Iva Cahelová, manažer SCLLD
E-mail:
cahelovaiva@email.cz
Tel:
+420 763 283 323
Kontakt:
E-mail:
Tel.:

Romana Drcmánková, administrativní pracovník SCLLD
romana.drcmankova@seznam.cz
+420 737 772 735

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 16 399 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4 a 5 .

Číslo
Fiche
F1

Název Fiche

F2

Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů
Podpora investic na
založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností
Horizontální
a
vertikální
spolupráce
mezi
účastníky
krátkých
dodavatelských řetězců
a místních trhů
Investice do lesnických
technologií
a
zpracování
lesnických
produktů,
jejich
mobilizace a uvádění
na trh

F3

F4

F5

Investice
do
zemědělských podniků

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
8 134 000,- Kč

2 000 000,- Kč
1.590 000,- Kč

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 2 375 000,-Kč
- horizontální a vertikální spolupráce
mezi
účastníky
dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů;
Článek 26 - Investice do lesnických 2 300 000,-Kč
technologií a zpracování lesnických
produktů,
jejich
mobilizace
a
uvádění na trh
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace
převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané
Fichi.
Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu,
který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální
stanovenou výši bodů) v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje
minimálně 50 % požadované výše dotace daného projektu.
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 „Postupu pro výběr projektů PRV“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů MAS Rozvoj Krnovska stanovila postup pří výběru
následující:
-

Projekt vytvářející pracovní místa
Výše požadované dotace
délka realizace projektu

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 pro všechny Fiche jsou:
 Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj
Krnovska na období 2014 – 2020, viz. příloha dané Fiche.
 Osnova Podnikatelského plánu, případně osnova Podnikatelského plánu spolupráce
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
 Nepovinné přílohy jsou součástí každé Fiche.
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.maskrnovsko.cz.
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Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Seminář pro žadatele
Do
Pozvánka
bude
zveřejněna
16.8.2017
webových stránkách v termínu
1.8.2017.
Seminář pro příjemce
do 14ti dnů Pozvánka
bude
zveřejněna
od schválení webových stránkách v termínu
projektů na 31.10.2017.
RO SZIF

na
do
na
do

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: www.maskrnovsko.cz jsou v sekci SCLLD 2014 – 2020
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 Výzva MAS Rozvoj Krnovska
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Pravidla 19.2.1
 Příručka pro publicitu
 Informace po žadatele o přístup do Portálu Farmáře
 Programový rámec PRV
 Interní postupy PRV
 Etický kodex
 Jednací řád Výběrového výboru MAS
 Osnova podnikatelského plánu spolupráce
 Osnova podnikatelského plánu
 Doklad o souladu se „Strategií komunitně vedeného místního rozvoje“ MAS Rozvoj
Krnovska pro období 2014-2020
 Čestné prohlášení ke stavebním pracím
 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních
podniků
Projednáno a schváleno Programovým výborem MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. dne
23.6.2017

……………………………………………………………………
Ing. Jana Dohnalová,
předsedkyně Programového výboru MAS
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