1. VÝZVA
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
MAS Bojkovska, z.s. vyhlašuje
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
1. Výzvu k předkládání žádostí o podporu
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova 2014- 2020

1. Název strategie

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014-2020“

2. Termíny administrace výzvy
Termín vyhlášení výzvy:

19. 7. 2017

Termín příjmu žádostí:

4. 8. 2017 – 18. 8. 2017 do 12:00
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.
Termín registrace na RO SZIF: 29. 9. 2017
Místo podání Žádostí:
kancelář MAS Bojkovska, z. s., Sušilova 952, 68771 Bojkovice – Budova MěÚ Bojkovice – 2 NP,
kancelář č. 304
Územní vymezení:
výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválená SCLLD

3. Způsob podání žádosti
Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře, Žadatel předává kompletně
vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných příloh, příp. příloh stanovených MAS
v elektronické podobě v předem dohodnutém termínu (vybrané přílohy může žadatel vzhledem
k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě).
MAS Žádost o dotaci vytiskne a žadatelů ji před pracovníkem MAS podepíše, pokud žadatel podává
Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (plná moc nemusí být úředně
ověřená), musí zmocněný zástupce k Žádosti o dotaci předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení
s ověřeným podpisem žadatele. Případně statutárního orgánu žadatele v souladu se stanoveným
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu.
Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podpisu Žádosti o dotaci před
pracovníkem MAS.
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche na stejný předmět dotace pouze
jednu Žádost o dotaci.

4. Přílohy stanovené MAS


V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za uplatnění inovací v projektu - dokumenty
ke všem stávajícím strojům, technologiím, postupům, jež jsou užívány a budou nahrazovány
nebo doplňovány v rámci projektu (pokud budou technické parametry, technologie či postupy
modernější a kvalitnější, žadatel dostane přidělené body; popis parametrů, technologií
a postupů musí být čitelný z projektu tak, aby byl porovnatelný z doložených dokumentů).



V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy - výpis z katastru
nemovitostí (elektronický náhled).



V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku - vyplněnou přílohu
č. 5 dle pravidel 19.2.1 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či
středních podniků (příloha je předkládána v podobě vyplněného elektronického formuláře
s příponou.pdf, který je k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz
a také na www.bojkovsko.cz.



V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za víceodvětvovou spolupráci
v přípravě/realizaci projektu - zápis z jednání či smlouvu o spolupráci mezi danými subjekty
(prostá kopie).

5. Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace
Předpokládaná alokace na 1. Výzvu je 6 065 000 Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2 a 4.
Číslo a název Fiche
Fiche 2: Podpora zemědělských podniků
Fiche 4: Podpora zakládání a rozvoje podnikání

Vazba Fiche na
článek pravidel
19.2.1
17. 1. a
19. 1. b

Výše alokace
4 565 000 Kč
1 500 000 Kč

Transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů zaručí interní postupy Způsob výběru
projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti. Viz www.bojkovsko.cz

6. Výběr projektů a postup v případě nedočerpání alokace, v případě shodnosti počtu bodů a
podpora hraničního projektu
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 a případné přerozdělení nedočerpané alokace a postup pro
hodnocení hraničního projektu je uveden v dokumentu Vnitřní předpis č. 01/2017 – Interní postupy
PRV.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou nedílnou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje větší procento spoluúčasti a dále případně absolutní výše
podpory stanovená v žádosti (přednost má vyšší spoluúčast žadatele a nižší požadované prostředky).

7. Kontakty pro další informace a konzultace
Jméno, příjmení, pozice
Ing. Lucie Machálková, manažer

Telefon
773 782 671

E-mail
manazer@bojkovsko.cz

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů
21. 7. 2017, od 15:30 hod.
Zasedací místnost MěÚ
Nutná registrace předem na
Bojkovice, Sušilova 952,
manazer@bojkovsko.cz
68771 Bojkovice
2. 8. 2017, od 15:00 hod.
Zasedací místnost MěÚ
Nutná registrace předem na
Bojkovice, Sušilova 952,
manazer@bojkovsko.cz
68771 Bojkovice
8. Závěrečná ustanovení
Na webových stránkách MAS: www.bojkovsko.cz jsou v sekci výzvy zveřejněny všechny aktuální
dokumenty k výzvě (např. Interní postupy PRV, Aktuální znění vyhlášených Fichí, vzory příloh).
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projekt platí Pravidla pro operaci
19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

Mgr. Libuše Bídová
Předsedkyně MAS

