Místní akční skupina Mezilesí, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční
skupiny Mezilesí pro období 2014 - 2020
Termín vyhlášení výzvy: 2.7.2021
Termín příjmu žádostí: od 2.7.2021 do 3.8.2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2021
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, 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:
Manažerka PRV – Mgr. Hana Kozlíková
e-mail: masmezilesi@masmezilesi.cz
tel.: 773 564 233
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – Ing. Pavel Černý Ph.D.,
e-mail: masmezilesi@masmezilesi.cz
tel.: 608 643 869
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. výzvu je 5 759 633,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 4.
Číslo
Fiche
1
2

Název Fiche
3.1 Zemědělci
3.2 Drobní
podnikatelé

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 4. výzvu
165 355,4 230 385,- Kč

1

3

3.3 Lesy

4

3.4 Lesní technika

Článek 25 – Neproduktivní
investice v lesích
Článek 26 – Investice do lesních
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

523 743,- Kč
840 150,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.masmezilesi.cz/prv
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace
převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané
Fichi.
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), za podmínky, že nedojde k překročení
alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu
SCLLD.
Hraniční projekt výzvy se vybírá z nepodpořených hraničních projektů Fiche dle stejných
podmínek, jaké platí pro preferenci hraničních projektů Fiche v předchozím kroku. Dle
těchto podmínek je sestaveno pořadí žadatelů, kteří budou osloveni s nabídkou snížení
dotace, pokud předchozí žadatel v pořadí nabídku odmítne. V tomto pořadí bude pověřený
pracovník kanceláře MAS písemně oslovovat žadatele, dokud nezíská souhlas se snížením
dotace. Případná odmítnutí snížení dotace musí být na MAS doručena písemně. Následně
se znovu sejde rozhodovací orgán, aby schválil finální seznam vybraných a nevybraných
žádostí.
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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD
platného ke dni vyhlášení výzvy.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interní postupy MAS“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn:
U fichí 3.1, 3.3 a 3.4 bude upřednostněn projekt s nižšími celkovými způsobilými výdaji.
U fiche 3.2 bude upřednostněn projekt s vyšší hodnotou ukazatele X = nová pracovní
místa/způsobilé výdaje.
Pokud ani po uplatnění výše uvedeného nebude v pořadí rozhodnuto, bude upřednostněn
projekt s menší absolutní částkou podpory.
Pokud ani po uplatnění výše uvedeného nebude v pořadí rozhodnuto, bude upřednostněn
projekt z menší obce podle dat k ČSÚ k 1.1. v roce vyhlášení výzvy.
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
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formuláři Fiche. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového
hodnocení projektu.
- Výpis z KN – prostý výpis z náhledu do elektronické verze KN ne starší než 30 dnů
(Fiche 3.2 Drobní podnikatelé, 3.3 Lesy)
- Výpis z KN v případě vlastnictví, či jiný užívací titul (nájemní smlouva apod.) (Fiche
3.4 Lesní technika)
- Výkaz VDJ – prostá kopie (Fiche 3.1 – Zemědělci)
Konzultace pro žadatele:
Zaměstnanci MAS budou k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či
poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS.
Datum, čas a místo konání semináře/webináře pro žadatele bude zveřejněno na webových
stránkách MAS www.masmezilesi.cz/prv.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS www.masmezilesi.cz jsou v sekci Výzvy MAS/PRV
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
• „Interní postupy MAS pro Programový rámec PRV“,
• „Etický kodex“
• Aktuální znění vyhlášených Fichí
• Případně další dokumenty
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.

……………Milan Kazda, Jiří Bulušek………………
Za Výbor MAS
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