Místní akční skupina České středohoří z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 6 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 České
středohoří 2014-2020
Termín vyhlášení výzvy: 24.1.2022
Termín příjmu žádostí: od 10.2.2022 do 25.2.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 10.6. 2022
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 na MAS v pracovních dnech 8,30 – 13,30 hod., 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.
Býčkovice, Chudoslavice, Ploskovice, Trnovany, Třebušín, Žitenice, Hlinná, Kamýk, Lhotka
nad Labem, Libochovany, Malé Žernoseky, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Píšťany, Velké
Žernoseky, Žalhostice, Drahobuz, Horní Řepčice, Chotiněves, Levín, Lovečkovice,
Snědovice, Úštěk, Litoměřice, Terezín, Chodouny, Křešice, Liběšice, Mlékojedy, Polepy,
Prackovice nad Labem, Vrbice, Vrutice
Kontaktní údaje:
Ing. Bohumír Jasanský, vedoucí zaměstnanec SCLLD, projektový manažer PRV
e-mail: mascs@tiscali.cz, tel: 724 134 539,
Alena Trnková,
tel: 417 639 613

administrativní

pracovník,

e-mail:

administrativa@mascs.cz

,
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 6. výzvu je 8.657.702,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 5.

Číslo
Fiche

Název Fiche

F1

Investice do
zemědělských podniků

F2

Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů
Podpora investic na
založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností

F3

F5

Obnova venkovských
sídel

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 19, odstavec 1., písmeno
b) - Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností
Článek 20, Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských
oblastech
písmeno a) Veřejná
prostranství v obcích
písmeno e) Vybrané kulturní
památky
písmeno f) Kulturní a spolková
zařízení včetně knihoven

Alokace
pro 1. výzvu
3.113.666,- Kč
1.500.001,- Kč

1.500.000,- Kč

2.544.035,-Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.mascs.cz
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

a) Postup pro přesun alokace v rámci výzvy
Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou
částku ze všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky a použít ji na podporu projektů
ve Fichích, kde byla alokace stanovená ve výzvě naopak nedostačující. V případě, že ve
výzvě bude pouze jedna Fiche s nedostačující alokací, bude celá zbytková částka
přesunuta na podporu projektů v této Fichi. Bude-li Fichí s nedostačující alokací více,
bude se o podpoře projektů rozhodovat dle níže uvedených podmínek vždy mezi prvními
nevybranými projekty z každé Fiche, dokud nebudou podpořeny všechny projekty, které
lze z alokace stanovené ve výzvě podpořit v plné výši. Podpořit lze pouze projekty, které
splňují minimální stanovenou výši bodů. Při přesunech alokace popsaných v tomto bodě
nesmí dojít k překročení alokace stanovené ve výzvě.
V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty, bude MAS postupovat dle
následujících podmínek:
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a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, nebo
bude ještě zbývat alokace, pak
b) Bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto nerozhodne
nebo bude ještě zbývat alokace, pak
c) Bude podpořen projekt s nižší částkou celkově způsobilých výdajů projektu.
b) Postup pro podporu hraničního projektu Fiche
Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory
hraničního projektu Fiche, a to v souladu s níže nastavenými postupy, a to za podmínky,
že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve
schváleném finančním plánu SCLLD.
Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční projekt Fiche
(vždy první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje minimální stanovenou
výši bodů). Podmínkou pro podporu hraničního projektu Fiche je, že MAS má nad rámec
alokace stanovené ve výzvě k dispozici dostatečnou alokaci na jeho podporu v plné výši.
Dále MAS stanovuje podmínku, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje minimálně
70 % požadované výše dotace daného projektu. V případě, že tyto podmínky splní více
hraničních projektů Fiche, bude upřednostněn projekt z Fiche, do které bylo podáno více
žádostí. V případě shody bude upřednostněn projekt z Fiche s největším převisem
požadované dotace oproti alokaci stanovené ve výzvě.
c) Postup pro podporu hraničního projektu výzvy
Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory
hraničního projektu výzvy, u kterého může zároveň dojít ke snížení výdajů ze kterých je
stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu), za podmínky, že nedojde k
překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném
finančním plánu SCLLD.
Hraniční projekt výzvy se vybírá z nepodpořených hraničních projektů Fiche dle stejných
podmínek, jaké platí pro preferenci hraničních projektů Fiche v předchozím kroku. Dle
těchto podmínek je sestaveno pořadí žadatelů, kteří budou osloveni s nabídkou snížení
dotace, pokud předchozí žadatel v pořadí nabídku odmítne. V tomto pořadí bude
pověřený pracovník kanceláře MAS písemně oslovovat žadatele, dokud nezíská souhlas
se snížením dotace. Případná odmítnutí snížení dotace musí být na MAS doručena
písemně. Následně se znovu sejde rozhodovací orgán, aby schválil finální seznam
vybraných a nevybraných žádostí.
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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD
platného ke dni vyhlášení výzvy.
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Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Manuálu - způsobu výběru projektů
na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti,(Vnitřní směrnice SCLLD/PRV 1).
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě rovnosti bodů u projektů, bude přednostně podpořen dosud nepodpořený žadatel
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Pokud
kritérium nerozhodne, rozhoduje výše celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
projekt s nižšími celkovými výdaji, ze kterých je stanovena dotace bude podpořen
přednostně. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, bude podpořen projekt z fiche s menší
stanovenou alokací v dané výzvě.
Přílohy stanovené MAS:
Nebyly pro tuto výzvu stanoveny.
Konzultace pro žadatele:

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Fiche 5
1.2.2022
Ploskovice 50

Fiche 1, 2, 3

V 9,00 hod.
3.2. 2022

Sál SKC
Ploskovice 50

V 9,00 hod

Sál SKC

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online
webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na
webových stránkách MAS https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-prv
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.
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) doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 2-3
pracovních dní před termínem předání na SZIF.
Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace zpět
žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro
nedodržení závazných termínů.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.mascs.cz jsou v sekci Výzvy PRV
https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-prv zveřejněny všechny aktuální dokumenty k
výzvě:
- Dokument Způsob výběru projektů na MAS , řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti MAS České středohoří, z.s., Program rozvoje venkova
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-

PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ, Etický kodex
Aktuální znění vyhlášené Fiche

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. https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Alena
Vacková

Digitally signed
by Alena Vacková
Date: 2022.01.13
11:39:34 +01'00'

……………………………………………………………………
Alena Vacková
předsedkyně správní rady MAS
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