Místní akční skupina Železnohorský region, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 2017/001 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 MAS Železnohorský region, z.s.
Termín vyhlášení výzvy: 12.5.2017
Termín příjmu žádostí: od 15.5.2017 do 9.6.2017 do 16:00 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy
po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2017
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Železnohorský region, z.s., Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
(1. patro multifunkčního centra)
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Bc. Martin Písař, DiS., tel: +420 725 156 016, Pisar.maszr@seznam.cz
Ing. Petra Sotonová, tel: +420 601 184 333, Sotonova.maszr@seznam.cz
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 9 657 930,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Číslo
Fiche
F1

Název Fiche

F2

Regionální produkce

F3

Lesnická infrastruktura

F4

Rozvoj
činností

F5
F6

Rekreační lesy
Lesnická technika

F7

Podpora místních trhů

Krajina krásnější

nezemědělských

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 17, odstavec 1., písmeno c) –
Lesnická infrastruktura
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích
Článek 26 –Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Článek 35, odstavec., písmeno d)
Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů

Alokace
pro 1. výzvu
2 414 490,- Kč
965 780,- Kč
1 448 700,- Kč
1 448 700,- Kč
1 448 700,- Kč
968 780,- Kč
965 780,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace
převedena do jiné Fiche/jiných Fichi dle tohoto postupu:
1) Bude vyhotoven Seznam hraničních projektů v pořadí dle jejich bodového hodnocení. V seznamu
bude vyznačeno, ke které Fichi projekt patří, kolik vytváří pracovních míst, jaké má celkové způsobilé
náklady a výši požadované dotace. Hraniční projekt je projekt, který je prvním nevybraným projektem
v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů.
2) V případě stejného bodového hodnocení o pořadí projektů v Seznamu hraničních projektů rozhoduje v
první řadě vyšší počet pracovních míst vytvořených v rámci projektu. Pokud je počet pracovních míst
vytvořených v rámci projektu stejný, rozhodují o pořadí projektů datum a čas podání žádosti o dotaci na
MAS.
3) Budou podpořeny hraniční projekty, které jsou v Seznamu projektů umístěny nejvýše a to postupně až
do vyčerpání alokace výzvy.
4) Pokud nelze hraniční projekt podpořit v plné výši požadované dotace, bude podpořen hraniční projekt,
který v plné výši podpořit lze. Pokud žádný takový hraniční projekt není, bude zbývající alokace dané
výzvy převedena do výzvy následující.
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 „Interní postupy pro PR Programu rozvoje venkova MAS
ŽR“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů v první řadě s vyšším počtem pracovních míst vytvořených v rámci projektu a v
druhé řadě bude rozhodovat datum a čas podání žádosti o dotaci na MAS.
Přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
Pro všechna Fiche
- Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti – pokud
chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení u kritéria: Žadatelem je osoba do 30 let
věku a/nebo kritéria: Projekt podporuje funkční provoz/aktivitu. /prostá kopie/
Popis kritérií je uveden ve Fiche.
- Čestné prohlášení žadatele o aktivním provozu/aktivitě po alespoň dva
roky před podáním Žádosti o dotaci (předepsaný vzor je součástí výzvy) –
pokud chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení u kritéria: Projekt podporuje
funkční provoz/aktivitu. /prostá kopie/
Popis kritéria je uveden ve Fiche.
Pro Fiche 2 a 7
- Platný certifikát „ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt“ – pokud chce žadatel uplatnit bodové ohodnocení
u kritéria: Žadatel je držitelem regionálního značení „ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt“. /prostá kopie/
Popis kritéria je uveden ve Fiche.
Pro Fiche 5
- Lesní hospodářské plány a/nebo lesní hospodářské osnovy, z kterých jsou patrné porostní skupiny – pokud chce
žadatel uplatnit bodové ohodnocení u kritéria: Velikost projektem ovlivněné lesní plochy. /prostá kopie/
Popis kritéria je uveden ve Fiche.
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách http://zeleznohorskyregion.cz/tema/tema.phtml?id=11057&menu=4527
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Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů dne:
2.5.2017 od 16:00 hod v Multifunkčním centru na Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec.
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.zeleznohorsky-region.cz jsou v sekci PODPORA
REGIONU/LEADER 2014-2020 /VÝZVY/001 PR Program rozvoje venkova zveřejněny všechny aktuální
dokumenty k výzvě:
• Interní postupy pro PR Programu rozvoje venkova MAS ŽR,
• Interní postupy pro PR Programu rozvoje venkova k zamezení střetu zájmů/etický kodex“
• Aktuální znění vyhlášených Fichí
• Přehled aktivit k preferenčnímu kritériu „Projekt realizuje více aktivit, které přispívají k naplnění
specifických cílů celé SCLLD“,
• Vzor Čestného prohlášení žadatele o aktivním provozu/aktivitě po alespoň dva roky před podáním
Žádosti o dotaci.
• Jednací řád výběrové komise
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.

Josef
Blažek

Digitálně podepsal Josef Blažek
Datum: 2017.04.19 16:18:20
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Předseda MAS
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