Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS Hradecký venkov č. 7 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 pro území místní akční
skupiny Hradecký venkov
Termín vyhlášení výzvy: 1. 4 2021
Termín příjmu žádostí: od 15. 4. 2021 do 1. 5. 2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31. 7. 2021
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 termínech uvedených jako úřední dny PO, ÚT, ST, vždy po telefonické
domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat, v kanceláři MAS Hradecký venkov,
Husovo nám. 83, Nechanice 50315.
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Bc. Jana Štěpánková
Kancelář: Husovo nám. 83, Nechanice 50315
tel. 720 988 767
e-mail: mas.hradeckyvenkov@gmail.com
Pozn.: Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená
alokace na danou Fichi.
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro Výzvu č. 7 je 1 872 308,00 Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche č. 11.
Číslo
Fiche
F11

Název Fiche
Rekreační funkce lesa

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 25
- Neproduktivní investice v lesích

Alokace
pro 7. výzvu
1 872 308,00 Kč
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze
stanovenou částku převést na jinou Fichi, a to v souladu s nastavenými postupy dle
vnitřních předpisů MAS, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS
stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a 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 v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních předpisů
MAS, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé
programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.
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 v souladu s nastavenými
postupy dle vnitřních předpisů MAS, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace
MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.
Podpora hraničních projektů Fiche a hraničního projektu výzvy
•

Alokace z nedočerpaných Fichí se sečte do „společného balíku zbývající
alokace“, který se rozdělí napříč Fichemi hraničním projektům dle stanovených
podmínek.

•

Hraničním projektem je vždy první nevybraný projekt v dané Fichi po
provedeném přesunu, tzn. Že MAS vždy rozhoduje mezi prvními nevybranými
projekty z každé Fiche dle výše uvedených podmínek, dokud nejsou podpořeny
všechny projekty, které lze podpořit v plné výši, nebo není vyčerpaná alokace
na výzvu.

Pro rozhodování o podpoře hraničních projektů napříč Fichemi, i pro rozhodování o
podpoře hraničního projektu výzvy, budou rozhodovat následující kritéria:
1. podpora doposud nepodpořeného žadatele – lépe se umístí projekt žadatele, který
doposud nebyl vybrán k podpoře ze strany MAS v rámci realizace SCLLD 2014 –
2020. Pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak
2. výše způsobilých výdajů – lépe se umístí projekt s nižší deklarovanou částkou
způsobilých výdajů. Pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak
3. místo realizace v obci, která má méně obyvatel. V případě, že bude mít projekt
místo realizace ve více obcích, bude rozhodovat místo realizace v největší obci. MAS
bude při porovnávání počtu obyvatel vycházet z dat dostupných na stánkách
Českého statistického úřadu, platných k 1.1. roku, kdy je výzva vyhlášena.
MAS tak vždy rozhoduje mezi prvními nevybranými projekty z každé Fiche dle výše
uvedených podmínek, dokud nejsou podpořeny všechny projekty, které lze podpořit v
plné výši, nebo není vyčerpaná alokace na výzvu.
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V případě, že již není možné navýšit alokaci Fiche tak, aby byl podpořen hraniční projekt
Fiche v plné výši, může být celá zbývající částka alokace, při splnění podmínek uvedených
výše, využita k podpoře hraničního projektu výzvy, který jediný nemusí být podpořen v
celé výši.
MAS osloví žadatele hraničního projektu výzvy s tím, že pro podporu projektu má
možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená dotace.
Nebude-li žadatel se snížením souhlasit, prakticky tím dobrovolně odstoupí od realizace
projektu. V takovém případě může MAS nabídnout sníženou podporu dalšímu kandidátovi
na hraniční projekt výzvy.
Pokud by se snížením nesouhlasil žádný kandidát na hraniční projekt výzvy, nebude
zbývající alokace v této výzvě využita.
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 Interních postupech Místní akční
skupiny Hradecký venkov pro Programový rámec Programu rozvoje venkova.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů budou rozhodovat tato kritéria v uvedeném pořadí:
1. podpora doposud nepodpořeného žadatele – lépe se umístí projekt žadatele, který
doposud nebyl vybrán k podpoře ze strany MAS v rámci realizace SCLLD 2014 –
2020. Pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak
2. výše způsobilých výdajů – lépe se umístí projekt s nižší deklarovanou částkou
způsobilých výdajů. Pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak
3. místo realizace v obci, která má méně obyvatel. V případě, že bude mít projekt
místo realizace ve více obcích, bude rozhodovat místo realizace v největší obci. MAS
bude při porovnávání počtu obyvatel vycházet z dat dostupných na stánkách
Českého statistického úřadu, platných k 1.1. roku, kdy je výzva vyhlášena.
Přílohy stanovené MAS:
MAS nepožaduje žádné další nepovinné přílohy.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
6. 4. 2021
FICHE 11
Zasedací místnost MěÚ Nechanice

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.
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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.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.mashradeckyvenkov.cz jsou v sekci Program rozvoje
venkova - PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
•

Text výzvy

•

Pravidla pro žadatele 19.2.1

•

Interní postupy Místní akční skupiny Hradecký venkov pro Programový rámec
Program rozvoje venkova

•

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů

•

Aktuální znění vyhlášené Fiche č. 11

•

Případné vzory příloh stanovených MAS

•

Pozvánka na seminář pro žadatele

•

Založení přístupu na portále farmáře

•

Postup na podání žádosti

•

Postup na doplnění žádosti.

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla
pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách.
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.

……………………………………………………………………
Jana Kuthanová
Předsedkyně Programového výboru
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