NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

POPIS A VÝSLEDKY PROJEKTU
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003587
PROVOZ A ANIMACE MAS 1
Projekt byl realizován v období 1.4. 2017 až 31.12. 2018.
Žadatelům byly poskytovány bezplatné konzultace, organizovaly se semináře pro žadatele, probíhal
příjem žádostí o podporu, posouzení souladu projektu se strategií CLLD, kontrola přijatelnosti a
formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů, výběr projektů k financování, stanovení alokace a
schválení výběru podle interních postupů. Dále jsme postoupili žádosti o podporu a seznam
vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO,
CRR a platební agenturu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Pracovníci MAS
zpracovávali opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či
platební agentury SZIF a informovali žadatele o výsledcích hodnocení. Průběžně jsme aktualizovali
webové stránky MAS, vedeme složky projektů a uchováváme doklady o administrativní činnosti. V
souladu s Pravidly se vyřizovaly stížnosti a žádosti o přezkum žadatelů hodnocení projektů, které
provedla MAS.
V rámci výměny zkušeností s dalšími subjekty v území MAS si osvojujeme příklady dobré praxe pro
účely podpory z operačních programů a Programu rozvoje venkova.
Zabezpečili jsme metodickou pomoc pro školy, školská a další vzdělávací zařízení s výběrem vhodných
šablon, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě, při
zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému,
zajištění správnosti předávaných výstupů. Celkem se zapojilo 5 subjektů, z toho 4 subjekty získaly
podporu projektu (MŠ a ZŠ Hošťka, MŠ Žitenice, MŠ Terezín, MŠ Úštěk). Většina z nich začala realizaci
v září 2017. Pracovník animací škol byl nápomocný i pro ostatní školy, pokud potřebovaly poradenství
ohledně možného využití šablon či následně s realizací projektu.

V rámci SCLLD byl dosud částečně finančně podpořen 1 integrovaný projekt OPZ ve výši 322 tis. Kč.

Opatření IROP:
a) Ochrana území:
- výzva č. 1 vyhlášena 3.1.2018, příjem žádostí do 1.3.2018 – přijaty 3 žádosti o podporu – 2 žadatelé
mají vydán PA, 1 žadatel nesplnil podmínky způsobilosti
- výzva č. 5 vyhlášena 17.9.2018, příjem žádostí do 22.11.2018 – přijata 1 žádost – probíhá
hodnocení na MAS
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b) Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení:
- výzva č. 2 vyhlášena 3.1.2018, příjem žádostí do 1.3.2018 – přijaty 3 žádosti o podporu – 1 žadatel
má vydán PA, 1 žadatel odstoupil, 1 žadatel žádost stáhl
- výzva č. 6 vyhlášena 17.9.2018, příjem žádostí do 22.11.2018 – přijata 1 žádost – probíhá
hodnocení na MAS
c) Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel
- výzva č. 3 vyhlášena 13.2.2018, příjem žádostí do 31.3.2018, přijata 1 žádost – žadatel má vydán PA
- výzva č. 7 vyhlášena 17.9.2018, příjem žádostí do 22.11.2018, přijaty 2 žádosti – probíhá hodnocení
na MAS
d) Sociální podnikání:
- výzva č. 4 vyhlášena 3.1.2018, příjem žádostí do 1.3.2018, přijata 1 žádost, které byla ukončena ŘO
- výzva č. 8 vyhlášena 17.9.2018, příjem žádostí do 22.11.2018 – přijatých žádostí 0

12.4.2018 byl schválen Správní radou harmonogram výzev na období 05/2018 – 04/2019
V listopadu 2018 byly schváleny ŘO IROP aktualizované Interní postupy MAS.
Ukončení realizace projektu, z vyhlášených výzev v 1. čtvrtletí 2018, má 1 žadatel k 31.12.2018 a 1
žadatel k 31.3.2019.

Opatření OPZ:
a) Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání - vyhlášení výzvy 9/18
b) Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni vyhlášení výzvy 9/18
c) Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření - vyhlášení výzvy 9/18
Příjem žádostí bude ukončen k 31.12.2018.
V předchozí výzvě na Podporu a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na
lokální úrovni byl přihlášen jeden projekt, bohužel pro velké nedostatky nebyl podpořen. Dále ve
výzvě Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření, která bych vyhlášena taktéž od
10/17-12/17 byl podpořen jeden projekt.

Opatření PRV:
a) Fiche 1, Investice do zemědělských podniků - výzva vyhlášena 12/17
příjem žádostí proběhl v lednu 2018
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přijato 12 žádostí, všechny splnily minimální požadovaný počet bodů, z důvodu nedostatečné
výše alokace vybráno 8 projektů v celkové výši požadované dotace 6,273 mil. Kč, žadatelé
jsou zemědělci požadující dotaci vesměs na nákup nové techniky (traktory, secí stroje apod.)
projekty schváleny SZIF, probíhá podpis dohod o poskytnutí dotace
b) Fiche 2, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - výzva vyhlášena 12/17
příjem žádostí proběhl v lednu 2018
přijata jedna žádost na pořízení technologie do masné výroby, požadavek na výši dotace je
0,925 mil. Kč
projekt schválen SZIF, probíhá podpis dohody o poskytnutí dotace
c) Fiche 3, Podpora a rozvoj nezemědělských činností - výzva vyhlášena 12/17
příjem žádostí proběhl v lednu 2018,
přijata jedna žádost od zemědělského podnikatele na zřízení opravárenské dílny
zemědělských strojů s požadavkem na výši dotace 0,760 mil. Kč,
projekt schválen SZIF, probíhá podpis dohody o poskytnutí dotace
Z celkové alokace 24 269 000,--Kč zbývá rozdělit 16.311.025,--Kč.

V Ploskovicích, únor 2019

