MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. vyhlašuje
Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 5
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 Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020
Termín vyhlášení výzvy: 8. 3. 2021
Termín příjmu žádostí: od 9. 3. 2021 do 14. 4. 2021
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá elektronicky zasláním přes Portál farmáře.
Termín registrace na RO SZIF: 30. 5. 2021
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě (jen pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti,
příp. formátům, předkládají v listinné podobě):
kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech
uvedených jako úřední dny, tj. pondělí – pátek od 8,00 do 15,00 hodin, vždy po telefonické nebo
e-mailové domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Sídlo: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
Kanceláře: Třebovská 809, 569 43 Jevíčko
IČO: 27505189
Kontaktní osoby:
 Manažer pro realizaci SCLLD, Bc. Lenka Křenková, kontaktní telefon 737 845 436,
e-mail: mas.mtj@seznam.cz
 Vedoucí pracovník SCLLD, Miroslava Šejnohová, kontaktní telefon 725 762 948,
e-mail: mas.mtj@seznam.cz
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládané alokace:
Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 7.478.063 Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 2, 3, 6 a 7.
Číslo
Fiche

Název Fiche

F2

Podnikání na venkově

F3

Technika do lesů

F6

Podpora zpracování
zemědělských produktů

F7

Občanská vybavenost na
venkově

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady
Alokace pro 5. výzvu
(EU) č. 1305/2013
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na založení nebo rozvoj
3.000.000,00 Kč
nezemědělských činností
Článek 26 Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
1.038.063,00 Kč
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
440.000,00 Kč
produktů
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic
3.000.000,00 Kč
ve venkovských oblastech

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.masmtj.cz/5vyzva.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že alokace v některých Fichích nebudou zcela vyčerpány, rozhodne Představenstvo o převedení
zbývající alokace do další výzvy, nebo v souladu s pravidly platí pro využití zbývající alokace tyto podmínky:
 V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou
částku převést na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené
pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a za podmínky, že budou
podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů.
 Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního
projektu Fiche, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé
programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.
Hraniční projekt Fiche je projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň
splňuje minimální stanovenou výši bodů (nedostatečná alokace na pokrytí celé požadované dotace
projektu).
 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), a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS
stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Podrobný postup v případě nedočerpání alokace, podpory hraničního projektu Fiche a výzvy je uveden
v dokumentu „Interní prostupy MAS pro implementaci SCLLD – Program rozvoje venkova“.
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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 dokumentu „Interní prostupy MAS pro implementaci
SCLLD – Program rozvoje venkova“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů dvou nebo více projektů v jedné Fichi bude upřednostněn projekt, který
podpoří vznik vyššího počtu pracovních míst. V případě shody v počtu vytvořených pracovních míst nebo
v případě, že v dané Fichi není kritérium pracovních míst hodnoceno, bude upřednostněn žadatel, který
nebyl v předchozích výzvách podpořen z CLLD v dané Fichi (v případě čl. 20 v rámci realizace SCLLD).
V případě shody v podpoře ze CLLD u Fiche 2, 6 a 7 bude upřednostněn projekt s nižší částkou způsobilých
výdajů. U Fiche 3 bude upřednostněn žadatel, který je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo
vypůjčitelem vyššího počtu ha lesních pozemků dle platného lesního hospodářského plánu nebo podle
převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Přílohy stanovené MAS:
 Povinné přílohy k předkládání žádosti:
Povinné přílohy k předkládání žádosti jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele 19.2.1. Předložení
veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. nestanovuje povinné přílohy nad rámec příloh uvedených
v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje.
 Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení
projektu. V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění na konkrétní preferenční kritéria uvedené
v dané Fichi, řídí se ustanovením dané Fiche.
Fiche 2 Podnikání na venkově
-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že využívá stávající objekty, pak doloží
nepovinnou přílohu - výpis z katastru nemovitostí s vyznačením stávajících objektů (ne starší 3
měsíců před datem podání Žádosti o dotaci na MAS). Dostačující je výtisk z náhledu do elektronické
verze KN. Zároveň je nutné doložit fotodokumentaci stávajícího objektu a zařízení.

-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že přispívá k rozvoji spolupráce a
k součinnosti mezi místními subjekty, pak doloží dokumenty prokazující tuto opakovanou
spolupráci a součinnost (více než dvakrát), např. dlouhodobou smlouvu o odběru, smlouvu o
spolupráci, faktury, případně jiný doklad prokazující spolupráci (z dokumentů musí být zřejmá
identifikace žadatele). Hodnotí se spolupráce žadatele s min. 1 místním dodavatelem nebo
3

odběratelem z území MAS Moravskotřebovska a Jevíčska. Za spolupráci není považována
zprostředkovatelská činnost.

Fiche 3 Technika do lesů
-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že využívá stávající objekty, pak doloží
nepovinnou přílohu - výpis z katastru nemovitostí s vyznačením stávajících objektů (ne starší 3
měsíců před datem podání Žádosti o dotaci na MAS). Dostačující je výtisk z náhledu do elektronické
verze KN. Zároveň je nutné doložit fotodokumentaci stávajícího objektu a zařízení.

-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že přispívá k rozvoji spolupráce a
k součinnosti mezi místními subjekty, pak doloží dokumenty prokazující tuto opakovanou
spolupráci a součinnost (více než dvakrát), např. dlouhodobou smlouvu o odběru, smlouvu o
spolupráci, faktury, případně jiný doklad prokazující spolupráci (z dokumentů musí být zřejmá
identifikace žadatele). Hodnotí se spolupráce žadatele s min. 1 místním dodavatelem nebo
odběratelem z území MAS Moravskotřebovska a Jevíčska. Za spolupráci není považována
zprostředkovatelská činnost.

Fiche 6 Podpora zpracování zemědělských produktů
-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že využívá stávající objekty, pak doloží
nepovinnou přílohu - výpis z katastru nemovitostí s vyznačením stávajících objektů (ne starší 3
měsíců před datem podání Žádosti o dotaci na MAS). Dostačující je výtisk z náhledu do elektronické
verze KN. Zároveň je nutné doložit fotodokumentaci stávajícího objektu a zařízení.

-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že přispívá k rozvoji spolupráce a
k součinnosti mezi místními subjekty, pak doloží dokumenty prokazující tuto opakovanou
spolupráci a součinnost (více než dvakrát), např. dlouhodobou smlouvu o odběru, smlouvu o
spolupráci, faktury, případně jiný doklad prokazující spolupráci (z dokumentů musí být zřejmá
identifikace žadatele). Hodnotí se spolupráce žadatele s min. 1 místním dodavatelem nebo
odběratelem z území MAS Moravskotřebovska a Jevíčska. Za spolupráci není považována
zprostředkovatelská činnost.

Fiche 7 Občanská vybavenost na venkově
-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že přispívá k rozvoji spolupráce a
k součinnosti mezi místními subjekty, pak doloží dokumenty prokazující tuto opakovanou
spolupráci a součinnost (více než dvakrát), např. dlouhodobou smlouvu o odběru, smlouvu o
spolupráci, faktury, případně jiný doklad prokazující spolupráci (z dokumentů musí být zřejmá
identifikace žadatele). Hodnotí se spolupráce žadatele s min. 1 místním dodavatelem nebo
odběratelem z území MAS Moravskotřebovska a Jevíčska. Za spolupráci není považována
zprostředkovatelská činnost.

4

Konzultace pro žadatele:
V případě, že to umožní epidemiologická situace, bude MAS pořádat pro veřejnost a žadatele semináře
v níže uvedených termínech. V případě, že se nebude možné sejít osobně, budou probíhat online semináře
(pozvánky, odkazy pro přihlášení a aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách
www.masmtj.cz).
Sledujte aktuální informace k seminářům nebo webinářům zde: http://www.masmtj.cz/5-vyzva
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
zasedací místnost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
9. 3. 2021
od 14,00 hodin
o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko
zasedací místnost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
11. 3. 2021
od 15,00 hodin
o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko
zasedací místnost MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
16. 3. 2021
od 15,00 hodin
o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko
V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v kanceláři MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout
radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách www.masmtj.cz.
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) důrazně doporučujeme
žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF.

Závěrečná ustanovení:
Na webových stránkách MAS www.masmtj.cz/5-vyzva jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty
k Výzvě č. 5 – PRV:






Platná Pravidla PRV pro operaci 19.2.1,
Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD – Program rozvoje venkova, včetně příloh,
Aktuální znění vyhlášených Fichí,
Příručky pro žadatele,
Metodické příručky a vzory příloh pro jednotlivé 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.
Tuto Výzvu schválilo Představenstvo MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. dne 25. 2. 2021.
Digitálně podepsal
Miroslava
Miroslava Šejnohová
Datum: 2021.02.26
Šejnohová
18:17:09 +01'00'
……………………………………………………………….

Miroslava Šejnohová
ředitelka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
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