Místní akční skupina Brdy-Vltava o.p.s. vyhlašuje
Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 2 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 území
místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020
Termín vyhlášení výzvy: 21. 5. 2018
Termín příjmu žádostí: od 21. 5. 2018 (od 12:00) do 29. 6. 2018 - podání Žádosti
o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář Brdy – Vltava o.p.s.,
Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS v termínech uvedených jako úřední dny Pondělí – pátek 8:00 – 15:00.
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.
Kontaktní údaje:
vedoucí pro realizaci SCLLD:
projektový manažer:
projektový manažer:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS., tel.: 733 327 934,
e-mail: brdy-vltava@seznam.cz
Bc. Dana Benáková, tel.: 605 344 750,
e-mail: bendakova@brdy-vltava.cz
Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D., tel.: 605 344 750,
e-mail: boukalova.brdyvltava@gmail.com

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 14.000.000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 10 a 12.
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Číslo
Fiche
F10
F12

Název Fiche
Investice do místního
zemědělství
Rozvoj místního
nezemědělského
podnikání

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 2. výzvu
5.000.000,- Kč
9.000.000,- Kč

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi. V případě, že
nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, lze stanovenou částku převést na jinou Fichi,
příp. dočerpat zbývající alokaci v další výzvě MAS pro danou Fichi. Alokaci na danou Fichi
lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním
nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů)
v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje minimálně 50% požadované výše
dotace daného projektu. Hraničním projektem se rozumí projekt, který je prvním
nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů.
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 předpis MAS
Brdy-Vltava“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě rovnosti bodů bude upřednostněn projekt, jehož realizace je podstatná
z pohledu plnění SCLLD, a to dle preferencí: Projekt tvořící pracovní místo. Pokud žádný
z projektů nevytváří pracovní místo, bude upřednostněna ta Žádost, která byla doručena
na MAS dříve (datum příjmu z Portálu farmáře).
Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti
nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1:
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány v
Pravidlech 19.2.1:
 Část B - Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 - Seznam
předkládaných příloh k Žádosti o dotaci
 Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků:
- Kapitola 2 – článek 17.1.a Investice do zemědělských podniků (Fiche 10 Investice
do místního zemědělství)
- Kapitola 7 – článek 19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností (Fiche 12 Rozvoj místního nezemědělského podnikání)
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Povinné přílohy stanovené MAS:
Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období
2014-2020", viz. příloha MAS č. 1 této výzvy.
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani
jiné opatření stavebního úřadu (V případě, že není nutné stavební povolení nebo
ohlášení, žadatel je povinen předložit o této skutečnosti čestné prohlášení, viz. příloha
MAS č. 2 této výzvy). Čestné prohlášení včetně stanoviska je vyžadováno jen v případě,
že jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách a terénní
úpravy.
V případě, že žadatel chce realizovat projekt ve fichi 12 Rozvoj místního nezemědělského
podnikání, činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a
pohostinství) dle CZ NACE ve vazbě na venkovskou turistiku, doloží žadatel dokument
prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s
návštěvností min. 2000 osob/rok. Objekt venkovské turistiky se musí nacházet na území
do 25 tis. Obyvatel. Tuto skutečnost prokáže vyplněním přílohy č. 3 této výzvy.
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou přijatelnosti Žádosti o
dotaci. V případě nedoložení povinných příloh k Žádosti o dotaci v termínu pro
příjem žádostí na MAS bude u těchto neúplných žádostí ukončena administrace.
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:


Společné pro obě fiche:

-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu
„Projekt zahrnuje rekonstrukci nebo modernizaci stávajících staveb (bez ohledu na
to, zda jsou v době podání žádosti o dotaci v provozu nebo nevyužívané)“ doloží
stavební/technickou
dokumentaci,
jejíž
součástí
bude
fotodokumentace
současného stavu.



Pro Fichi 10 Investice do místního zemědělství:

-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu
„Projekt je realizován v režimu ekologického zemědělství“ doloží platné osvědčení
o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce, které je uděleno některou
z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o
ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.



Pro Fichi 12 Rozvoj místního nezemědělského podnikání:

-

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu
„Velikost podniku“ doloží Prohlášení o velikosti podniku (vzor uveden v příloze č. 5
Pravidel 19.2.1) a vyplní dle pokynů v příloze č. 4 Definice mikropodniků, malých
a středních podniků (Pravidla 19.2.1).

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.brdy-vltava.cz
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Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
29. 5. 2018, 15:00
Seminář pro žadatele k 2. výzvě PR 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.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.brdy-vltava.cz jsou v sekci Výzvy – Program
rozvoje venkova zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:


Fiche 10 Investice do místního zemědělství



Fiche 12 Rozvoj místního nezemědělského podnikání



Interní předpis MAS
zaměstnanců MAS



Pozvánka na seminář



Pravidla pro žadatele pro rok 2018 (Pravidla, 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)



Příloha č. 1 – Soulad se Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území
místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014-2020



Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele, že pro realizaci projektu není potřeba
stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující
stavební povolení



Příloha č. 3 – Doložení vazby na venkovskou turistiku



Příloha č. 5 Pravidel_Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků,
malých a středních podniků (MSP)

Brdy-Vltava,

vč.

Etického

kodexu

členů

orgánů

a

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.

……………………………………………………………………
Ing. Tomáš Havlíček
Předseda Programového výboru MAS

…..……………………………………………………………………
Bc. Markéta Dvořáková, DiS.
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD MAS Brdy-Vltava
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