Místní akční skupina Region HANÁ, 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 MAS Region HANÁ
Termín vyhlášení výzvy: 31. 7. 2017
Termín příjmu žádostí: od 31. 7. 2017 do 28. 8. 2017 do 15:00 hodin v termínech
uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je
nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 29. 9. 2017
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Region HANÁ, z. s., náměstí T. G. Masaryka 99,
783 44 Náměšť na Hané.
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Adresa kanceláře: MAS Region HANÁ, z. s., náměstí T. G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť
na Hané
E – mail: jarek.brzak@post.cz, nelakalabova@seznam.cz
Telefon: 605 174 701 (Ing. Jaroslav Brzák), 776 027 950 (Ing. Nela Krejčířová)
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je uvedena níže v tabulce.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2.

Číslo
Fiche
F1

F2

Název Fiche
Podpora rozvoje
podnikání v regionu
Investice do
zemědělských podniků

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
– Podpora rozvoje podnikání v
regionu
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
– Investice do zemědělských
podniků

Alokace
pro 1. výzvu
7 000 000,- Kč

7 000 000,- Kč
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Jeden žadatel může v jedné výzvě podat pouze do jedné FICHE jeden projekt.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
Hraniční projekt a jeho řešení z pohledu alokace
Návrh na změnu alokace ve smyslu převedení na jiné fiche nebo navýšení alokace z
finančních prostředků budoucích výzev provádí na svém jednání výběrová komise. Finální
rozhodnutí o převedení alokace provádí na následném zasedání rada MAS při procesu
finálního potvrzení výběru projektů.
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). Návrh navýšení alokace provádí na
svém zasedání výběrová komise na základě potřeby pokrytí hraničního projektu. Finální
rozhodnutí o převedení alokace provádí na následném zasedání rada MAS při procesu
finálního potvrzení výběru projektů.
Nevyčerpaná alokace a převod na jiné fiche
U nedočerpání alokace stanovené ve výzvě u některé Fiche, lze stanovenou částku
převést na jinou Fichi. Rozhodnutí o převedení nedočerpané alokace na jinou fichi
provede během svého zasedání výběrová komise.
Pokud nevyčerpaná částka nestačí na pokrytí hraničního projektu v žádné fichi a zároveň
komise nerozhodne o doplnění alokace z budoucích výzev, pak se částka ponechá
nealokovaná na projekt pro využití v budoucnu.
Nevyužitou finanční alokaci lze přesunout na projekty s ohledem na význam projektu pro
naplňování cílů SCLLD a s ohledem na kritéria vytvoření pracovního místa. Posouzení
významu je výlučně v kompetenci výběrové komise, vše finálně potvrzuje rada MAS.
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:
Postup při shodném počtu bodů
Na základě bodového hodnocení stanoví Výběrová komise pořadí projektů za každou Fichi
zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestaví seznam podpořených projektů sestupně až
do výše alokace na danou výzvu. V případě shodného počtu bodů bude:
-

bude vybrán projekt s nižší částkou způsobilých výdajů,

-

bude vybrán projekt s nižší mírou požadované podpory.

Zaručení transparentnosti
Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel,
metodik, pokynů) vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to
zejména v zajištění zveřejnění a zpřístupnění relevantních údajů, tak aby byl zajištěn
rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu.
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Přílohy stanovené MAS FICHE č. 1 :








Příloha MAS č. 1: Čestné prohlášení o datu předložení žádosti o proplacení
(nepovinná příloha)
Příloha MAS č. 2: Doklady prokazující pozitivní dopad na životní prostředí
(nepovinná příloha)
Příloha MAS č. 3: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků,
malých a středních podniků (povinná příloha)
Příloha MAS č. 4:Čestné prohlášení ke vzniku nové podnikatelské činnosti
(nepovinná příloha)
Příloha MAS č. 5: Čestné prohlášení k typu podporované činnosti (nepovinná
příloha)
Příloha MAS č. 6: Inovační znaky s podrobným popisem (nepovinná příloha)
Příloha MAS č. 7: Prohlášení ke stavebním pracím (povinná příloha)

Přílohy stanovené MAS FICHE č. 2 :









Příloha MAS č. 1: Čestné prohlášení o datu předložení žádosti o proplacení
(nepovinná příloha)
Příloha MAS č. 2: Doklady prokazující pozitivní dopad na životní prostředí
(nepovinná příloha)
Příloha MAS č. 3: Výpis z LPIS, prokazující velikost obhospodařované plochy
(nepovinná)
Příloha MAS č. 4: Výpis z LPIS nebo IZR prokazující vznik nových podnikatelských
příležitostí (nepovinná)
Příloha MAS č. 5: Čestné prohlášení k typu podporované činnosti (nepovinná
příloha)
Příloha MAS č. 6: Inovační znaky s podrobným popisem (nepovinná příloha)
Příloha MAS č. 7: Potvrzení Státní veterinární správy o registraci potravinářského
podniku + výpis z LPIS nebo IZR (nepovinná)
Příloha MAS č. 8: Prohlášení ke stavebním pracím (povinná příloha)

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.regionhana.cz
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.regionhana.cz jsou v sekci CLLD 2014 – 2020
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS, ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A ZARUČENÍ
TRANSPARENTNOSTI
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Případně další dokumenty
 Případné vzory příloh stanovených MAS.
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.

Mgr. Marta
Husičková

Digitálně podepsal Mgr. Marta
Husičková
Datum: 2017.07.28 10:23:17 +02'00'

……………………………………………………………………
Předseda MAS
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