Místní akční skupina „Přiďte pobejt!”, z. s.
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 04 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 MAS „Přiďte pobejt!”
na období 2014 - 2020

Termín vyhlášení výzvy:

11. 2. 2019

Termín příjmu žádostí včetně
příloh:

od 11. 2. 2019 od 00.00 hodin do 18. 4. 2019 do 24.00 hodin
- podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes
Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF:

30. 6. 2019

Místo podání příloh v listinné
podobě:

Přílohy předkládané v listinné podobě budou předkládány v době trvání
příjmu Žádostí a musí být na MAS doručeny nejpozději do 7 kalendářních
dnů po odeslání žádosti, zároveň však nejpozději v termínu ukončení výzvy a
to vždy po předchozí telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno
rezervovat.
(kancelář MAS „Přiďte pobejt!” z. s., Zvědavá ulička č.p. 50, Jilemnice 514 01)

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají místo
bydliště, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území obcí:
Obec
Benecko
Bukovina u Čisté
Čistá u Horek
Horka u Staré Paky
Horní Branná
Jablonec nad Jizerou
Jestřabí v Krkonoších
Jilemnice
Kruh
Levínská Olešnice
Martinice v Krkonoších

Obec
Mříčná
Paseky nad Jizerou
Peřimov
Poniklá
Rokytnice nad Jizerou
Roztoky u Jilemnice
Studenec
Svojek
Víchová nad Jizerou
Vítkovice v Krkonoších
Vysoké nad Jizerou
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro Výzvu č. 04 je 3.140.189,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche č. 3.

Fiche č. 3: Podnikání na venkově
Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Definice žadatele/příjemce Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.
Způsobilé výdaje
1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová
výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro
zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a
dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné
zázemí)
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware,
software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením
pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné
zeleně)
4) nákup nemovitosti
Alokace pro výzvu č. 03
3.140.189,- Kč
Minimální výše způsobilých výdajů na projekt
50 000,- Kč
Maximální výše způsobilých výdajů na projekt 5 000 000,- Kč
Výše dotace
Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené
způsobilé výdaje, a to ve výši:
 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky
Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4
Pravidel.
Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit:
1) Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 Nařízení Komise
č. 651/2014.
2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Podrobný obsah Fiche je přílohou této výzvy, je též zveřejněn na webových stránkách
pobejt!“, z. s.: http://www.maspridtepobejt.cz v sekci VÝZVY SCLLD (PRV).

MAS „Přiďte
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V kompetenci rozhodovacího orgánu MAS „Přiďte pobejt!“, z. s., (Rada) je upravit alokace dle principů
uvedených v interních postupech PRV MAS „Přiďte pobejt!“, z. s.

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:
Výběr žádostí o podporu je založen na principu soutěže. K podpoře budou vybrány projekty, které dosáhly
nejlepšího bodového hodnocení, přičemž počet podpořených projektů je limitován aktuální výší alokace na
danou výzvu a Fichi.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v interních postupech PRV MAS „Přiďte pobejt!“, z. s.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, které je přílohou této výzvy.
V případě žádostí o podporu, které dosáhly shodného počtu bodů, je zvolen následující postup:
 Prvním krokem je posouzení naplnění indikátoru 94800 „pracovní místa“. Upřednostněna je ta žádost o
podporu, která deklaruje vytvoření více pracovních míst.
 Pokud výše uvedené posouzení nelze použít, bude podpořena žádost, s nižšími celkovými způsobilými
výdaji.

Povinné přílohy:
Předložení povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti.
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci jsou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1.

Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh není podmínkou přijetí žádosti. Předložení nepovinných příloh má vliv pouze na
výši bodového ohodnocení projektu.
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:

Přílohy:
Pro fichi č. 3:
1.

Preferenční kritérium č. 2
a) v době před pěti lety a zároveň v době podání Žádosti o dotaci pozemky nebyly/nejsou evidovány se
způsobem ochrany zemědělský půdní fond
- výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, ne starší než 30
dnů k datu podání Žádosti o dotaci - prostá kopie (dokument může být informativního charakteru).
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- výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, dokládající stav
pozemků dotčených stavbou pět let před podáním Žádosti o dotaci (předmětem kontroly je daný
příslušný rok, nikoliv konkrétní datum) - prostá kopie (dokument může být informativního charakteru).
b) v době podání Žádosti o dotaci pozemky jsou evidovány se způsobem ochrany zemědělský půdní
fond a v souvislosti s realizací projektu nedojde/nedošlo k odnětí pozemků ze zemědělského půdního
fondu
-Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument ne starší než 30 dnů
k datu podání Žádosti o dotaci - prostá kopie (dokument může být i informativního charakteru).

2.

Pokud z doložených příloh nebude jasně patrná evidence způsobu ochrany pozemku, bude rozhodující
druh pozemku (dle § 1 odst. 2 zák. č. 334/1994 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů). Do preferenčního kritéria se započítávají všechny stavby, na kterých budou/byly
provedeny stavební práce v rámci způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. U pozemků, u
kterých nelze prokázat, zda byly/nebyly před pěti lety evidovány způsobem ochrany ZPF z důvodu
změny údajů v KN na základě opatření Katastrálního úřadu, bude doložen alespoň stav po této změně
KN, a to nejdéle 3 měsíce od nabytí právní moci příslušné změny KN.
preferenční kritérium č. 3 – příloha výzvy MAS č. 2: Formulář výpočtu podílu osob zdravotně či
sociálně znevýhodněných

Podrobný obsah Fiche je přílohou této výzvy, je též zveřejněn na webových stránkách MAS „Přiďte pobejt!“, z.
s.: http://www.maspridtepobejt.cz v sekci VÝZVY SCLLD (PRV).

Konzultace pro žadatele:
Konzultace k přípravě žádostí poskytuje na základě telefonické dohody kancelář MAS:
JMÉNO:
Petra Vanclová
Ing. Anna Hančová

FUNKCE:
Programový manažer
Vedoucí pracovník SCLLD

TELEFON:
728 019 407
734 548 207

E-MAIL:
petra.vanclova@gmail.com
masjilemnice@seznam.cz

Konzultace jsou možné v sídle kanceláře MAS „Přiďte pobejt!“, z. s. (Zvědavá ulička č.p. 50, 514 01 Jilemnice) nebo
lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách.
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.
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Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS „Přiďte pobejt!“, z. s. http://www.maspridtepobejt.cz jsou v sekci DOTACE SCLLD PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 Interní postupy PRV MAS „Přiďte pobejt!“, z. s., které upravují způsob výběru projektů na MAS, mimo jiné
obsahuje postup výběru v případě shodného bodů ve Fichi. Dále uvádí postupy a principy pro zaručení
transparentnosti výběru projektů a pro zamezení střetu zájmů, obsahuje též Etický kodex.
 Příloha výzvy MAS č. 2: Formulář výpočtu podílu osob zdravotně či sociálně znevýhodněných
 Aktuální znění vyhlášené Fiche č. 3

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.

Alena
Šedá

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2019.02.08
09:55:57 +01'00'

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské
družstvo, zastupuje Alena Šedá
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