MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S.
jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Barevná venkovská
harmonie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro
období 2014–2020“ oznamuje změnu 5. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova.

PŘEHLED ZMĚN K DATU 8. 4. 2020
Položka

Popis změn

Zdůvodnění změny

Termín
registrace
na RO SZIF

Změna termínu
registrace na
30. 4. 2020

V důsledku nouzového stavu vyhlášeného 12. 3. 2020
(usnesení vlády ČR č. 194) probíhá proces věcného
hodnocení a výběru přijatých projektů korespondenční
formou, což dané procesy prodloužilo za původní
termín registrace na RO SZIF. Z tohoto důvodu byl
termín posunut na 30. 4. 2020. Změna byla ze strany
SZIF schválena dne 8. 4. 2020.
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MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.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
Východní Slovácko, z.s. na období 2015–2023 Barevná venkovská harmonie

Termín vyhlášení výzvy:

22. 1. 2020

Termín příjmu žádostí:

Od 22. 1. 2020 do 28. 2. 2020
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh)
probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF:

30. 4. 2020

Termín a místo příjmu příloh k Kancelář MAS Východní Slovácko, z. s.
žádosti v listinné podobě
Suchá Loz 72
687 53 Suchá Loz
(Pro vybrané přílohy, které se
vzhledem
k velikosti,
příp.
formátům, předkládají v listinné V době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech
uvedených jako úřední dny:
podobě.)
Pondělí
8:00 – 15:00
Úterý
10:00 – 15:00
Středa
8:00 – 15:00
Čtvrtek
10:00 – 15:00
Pátek
8:00 – 12:00
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:

Milan Bauka, +420 604 164 264
milanbauka@seznam.cz
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 2 560 059,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 a 3.
Číslo
Fiche
F1
F3

Název Fiche
Investice do
zemědělských podniků
Podpora investic na
založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností

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 5. výzvu
1 354 953,- Kč
1 205 106,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
https://www.masvychodnislovacko.cz/
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
Jestliže se předpokládaná alokace jedné nebo více fichí nevyčerpá (požadavek o dotaci je
menší než alokace), Programový výbor může přesunout nevyčerpanou alokaci z jedné Fiche
do druhé (v rámci dané výzvy), a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace stanovené
na jednotlivé Fiche pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD;
nebo budou finanční prostředky využity v další výzvě MAS.
Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (alokace vystačí
pouze na část projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané fichi a zároveň splňuje
minimální stanovenou výši bodů) tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši, a to za
podmínky, že nedojde k překročení alokace stanovené na jednotlivé Fiche pro celé
programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.
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.
Proces hodnocení a výběru projektů, včetně popisu zamezení střetu zájmu, je uveden ve
Vnitřním předpisu č. 01/2017 „Interní postupy Program rozvoje venkova MAS Východní
Slovácko, z.s.“, aktualizace ze dne 30. 01. 2019, který je zveřejněn na webových stránkách
https://www.masvychodnislovacko.cz/.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů se postupuje dle Vnitřního předpisu č. 01/2017 „Interní
postupy Program rozvoje venkova MAS Východní Slovácko, z.s.“, aktualizace ze dne 30. 01.
2019.
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Přílohy stanovené MAS:
Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1, může žadatel doložit k Žádosti
o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve formuláři Fiche:
•

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění ve Fichi 1 za preferenční kritérium Princip
podpory malého a středního podnikání, musí žadatel doložit přílohu č. 5 Pravidel pro operaci
19.2.1 (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:
Datum
10. 2. 2020
Čas
16:00
Místo:
zasedací místnost MAS Východní Slovácko, Suchá Loz 72,
687 53 Suchá Loz, 1. patro
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 https://www.masvychodnislovacko.cz/ jsou v sekci 2014-2020
/ výzvy zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
•
•

Vnitřní předpis č. 01/2017 „Interní postupy Program rozvoje venkova MAS Východní
Slovácko, z.s.“, aktualizace ze dne 30. 01. 2019
Aktuální znění vyhlášených Fichí

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.

……………………………………………………………………
Mgr. Petr Gazdík
Junák český skaut, středisko Suchá Loz, z.s.
Předseda MAS Východní Slovácko, z.s.

4

