AVÍZO VÝZVY
Místní akční skupina Hradecký venkov, IČO: 27517730, bude vyhlašovat výzvu MAS
k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –
2020.
Název programu

Operační program Životní prostředí 2014 2020

Prioritní osa

4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

1. Předpokládané časové nastavení výzvy
Datum vyhlášení výzvy MAS

11/2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu
v MS2014+

11/2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

12/2018.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

01/2019

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

do 30. 06. 2023 (včetně uzavření financování
projektu).

2. Informace o formě podpory
4.1. Alokace výzvy
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši
9 900 000,-Kč.
4.2. Definice oprávněných žadatelů
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kraje,
obce,
dobrovolné svazky obcí
organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
státní podniky,
státní organizace,
veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění
pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace,
vysoké školy, školy a školská zařízení,
nestátní neziskové organizace1 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,
spolky),
církve a náboženské společnosti a jejich svazy2,

Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
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podnikatelské subjekty,
obchodní společnosti a družstva,
fyzické osoby podnikající

4.3. Míra podpory - 60% celkových způsobilých výdajů
4.4. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů
Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 5 000 000,- CZK
4.5. Informace o podmínkách veřejné podpory
V případě, kdy bude financování projektů realizováno v režimu de minimis, bude se výše nebo míra
podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny
v kapitole D.4 Veřejná podpora a podpora de minimis Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
2014 – 2020, verze platná k vyhlášení výzvy.
5. Věcné zaměření výzvy
Viz. přiložená Fiche/programový rámec
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 - 2013 a žadatel se
zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
6. Území realizace
Území v působnosti MAS Hradecký venkov.
7. Informace o způsobilosti výdajů
Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Křížové financování není relevantní.
9. Náležitosti žádosti o podporu
9.1. Povinné přílohy
Podrobný výpis povinných příloh k žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP 2014–2020, příloze č. 1.
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9.2. Informace o způsobu podání žádosti o podporu
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných
příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne
lhůty stanovené pro příjem žádostí ve výzvě MAS. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel
nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je
ve 2 pare na místně příslušnou Místní akční skupinu v tištěné podobě. V takových případech je možné
doručit tyto doklady k žádosti místně příslušné Místní akční skupině ještě první pracovní den následující
po dni ukončení příjmu žádostí. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a
je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou
9.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu
Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Hradecký venkov.
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