Místní akční skupina Luhačovské Zálesí
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

1. Název SCLLD
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020

2. Termíny administrace výzvy
Termín vyhlášení výzvy:

21. 7. 2017

Termín příjmu žádostí na MAS od

7. 8. 2017

Termín příjmu žádostí na MAS do

21. 8. 2017 do 14:00

V termínech uvedených jako konzultační dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času,
který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF:

29. 9. 2017

3. Místo podání žádostí
Kancelář MAS Luhačovské Zálesí, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice

4. Kontaktní údaje
Ing. Veronika Francová
projektový manažer SCLLD pro PRV
tel.: 776 895 929
email: salova@luhacovskezalesi.cz

Ing. Bc. Aleš Hanus
vedoucí manažer SCLLD
tel.: 608 197 051
email: hanus@luhacovskezalesi.cz

Termín konzultace žádosti je nutné předem domluvit.
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5. Územní vymezení
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

6. Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 4.947.683,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 a 2.
Číslo
Fiche
F1
F2

Název Fiche
Investice do zemědělských
podniků
Podpora investic na založení
nebo rozvoj
nezemědělských činností

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

Alokace
pro 1. výzvu
2.664.137,- Kč
2.283.546,- Kč

Podrobný obsah Fichí vč. preferenčních kritérií tvoří přílohu této výzvy a je zveřejněn ne webových
stránkách MAS.
Transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu zaručí Směrnice MAS Luhačovské Zálesí č.
6_2017 Interní postupy MAS pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
v programovém období 2014 – 2020. Viz. http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedenymistni-rozvoj/ .
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7. Způsob podání žádosti na MAS
Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře a po vyplnění žadatelem
předána na MAS včetně povinných, příp. nepovinných příloh (jsou-li stanoveny), v elektronické
podobě, a to ve výše stanoveném termínu (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k velikosti, příp.
formátům, předložit v listinné podobě).
MAS Žádost o dotaci vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše, pokud žadatel podává
Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (plná moc nemusí být úředně
ověřena), musí zmocněný zástupce k Žádosti o dotaci předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení
s ověřeným podpisem žadatele, případně statutárního orgánu žadatele v souladu se stanoveným
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu.

8. Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu
V případě, že v rámci výzvy bude splňovat hraniční projekt všechny podmínky podpory, ale alokace
přidělená ve výzvě pro určitou Fichi, ve které hraniční projekt (potažmo žadatel) žádá o dotaci,
nebude dostatečná, může dojít:
1) k navýšení alokace o částku, která chybí pro podporu hraničního projektu z prostředků
určené v dané Fichi na další roky,
2) může být projekt podpořen přesunutím nedočerpané alokace mezi Fichemi v dané výzvě,
3) nebude projekt podpořen.
V případě nevyčerpané alokace ve výzvě budou prostředky použity buď na:
1) dofinancování hraničního projektu v rámci další Fiche,
2) budou prostředky přesunuty do další výzvy v rámci Fiche, ve které došlo k nedočerpání.
O všech změnách rozhoduje Programový výbor MAS.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpory hraničního projektu je uveden v Směrnici MAS
Luhačovské Zálesí č. 6_2017 Interní postupy MAS pro realizaci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) v programovém období 2014 – 2020.
9. 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 ve Směrnici MAS Luhačovské Zálesí č. 6_2017
Interní postupy MAS pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
v programovém období 2014 – 2020.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů preferován projekt s nižšími způsobilými výdaji, ze kterých je
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stanovena dotace, popř. dalším kritériem jsou projekty žadatelů, kteří ještě nebyli podpořeni v rámci
CLLD.

10. Přílohy stanovené MAS
Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit veškeré povinné přílohy uvedené
v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020 pro operaci 19.2.1.
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za konkrétní preferenční kritéria uvedené v dané
Fichi, řídí se ustanovením dané Fiche.
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou
pracovníkem MAS přijaty.
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/

11. Seminář pro žadatele
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Termín
2. 8. 2017 od 10:00 hod.

Místo konání
Malá zasedací místnosti Městského
úřadu Luhačovice, nám. 28.října 543,
Luhačovice

Poznámka
Nutná registrace

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.
12. Závěrečné ustanovení
Na webových stránkách MAS: http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/ jsou v sekci CLLD 2014-20
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 Interní postupy MAS pro realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v
programovém období 2014 – 2020,
 Aktuální znění vyhlášených Fichí,
 Vzory příloh stanovených MAS,
 Další dokumenty potřebné pro podání Žádosti o dotaci.
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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