Místní akční skupina Regionu Poodří, z.s vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Poodří - přívětivý region
Termín vyhlášení výzvy: 7. 6. 2019
Termín příjmu žádostí: od 24. 6. 2019 do 10. 7. 2019 - podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019
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 v kanceláři MAS Regionu Poodří z.s., 742 54 Bartošovice 1,
v úředních hodinách po – pá 8:00 – 16:00, vždy po telefonické domluvě a upřesnění
času, který je nutno rezervovat.
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Jméno:
Pavla Bělehrádková
Mgr. Daniela Ražnoková

Funkce
Manažer
SCLLD, účetní
asistent
a
pracovník
SCLLD PRV

Telefon
723 374 152

E-mail
mas@regionpoodri.cz

556 720 491

asistentmas@regionpoodri.cz

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 15.046.066,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 8.
Číslo
Fiche
F1

F2

Název Fiche

Podpora rozvoje
rostlinné a živočišné
výroby v zemědělských
podnicích
Podpora regionální
produkce

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

Alokace
pro 3. výzvu
2.446.427,- Kč

2.133.766,- Kč

1

F3

Podpora rozvoje
nezemědělských
činností

F8

Podpora rozvoje kvality
života na venkově

produktů
Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b) - Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Článek 20 – Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských
oblastech

5.094.248,- Kč

5.371.625,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.mas.regionpoodri.cz
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, nelze
zbylou částku převést na jinou Fichi z důvodu nemožnosti překročit částky na jednotlivé
Fiche určené pro celé programové období 2014-2020. V rámci výzvy č. 3 jsou stanovené
alokace rovny celkovému aktuálnímu zůstatku v jednotlivých Fichích. Z tohoto důvodu
není možné ani navýšení ve Fichi pro podporu hraničního 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 interním postupu „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu
zájmů a zajištění transparentnosti“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě rovnosti bodů bude preferována žádost s nižším požadavkem na
dotaci.
Přílohy stanovené MAS :
Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19. 2. 1, žadatel doloží k Žádosti
o dotaci další přílohy:
•
•

•

Soulad se Strategií CLLD „Poodří – přívětivý region", formulář viz. příloha této
výzvy.
V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby - čestné
prohlášení žadatele, že pro realizaci projektu není potřeba stavební povolení nebo
ohlášení
stavby.
Toto
prohlášení
bude
vyžadováno
jen
v případě,
že jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách
a terénní úpravy.
přílohy stanovené MAS sloužící k doložení požadovaného bodového hodnocení –
přílohy jsou specifikovány u konkrétních preferenčních kritérií jednotlivých Fichí

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
17. 6. 2019 v 9:00
Bartošovice
3. Výzva PRV – F1, F2, F3
17. 6. 2019 ve 13:00
Bartošovice
3. Výzva PRV – F8
18. 6. 2019 v 15:00
Bartošovice
3. Výzva PRV – F1, F2, F3
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Ve dnech po – pá od 8:00 do 16:00 hodin jsou 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.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: https://www.mas.regionpoodri.cz/ jsou v sekci OBDOBÍ
2014–2020 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
•
•
•
•
•

Aktuální znění vyhlášených Fichí
Formuláře příloh požadovaných u preferenčních kritérií jednotlivých Fichí
(Prohlášení o zařazení podniku, Soulad se Strategií CLLD „Poodří – přívětivý
region, Edukativní dopad projektu)
Přílohy 3. Výzvy – Počet obyvatel v obcích (dokument ČSÚ), Seznam vybraných a
nevybraných projektů (z 1. a 2. Výzvy PRV)
Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zajištění transparentnosti
Etický kodex

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.

Projednáno a schváleno výborem spolku dne 30. 5. 2019

……………………………………………………………………
MVDr. Kateřina Křenková
předsedkyně MAS Regionu Poodří,z.s.
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