Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, 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. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020
Termín vyhlášení výzvy: 1. června 2020
Termín příjmu žádostí: od 15. června 2020 do 14. srpna 2020 do 16,00 hodin
Žádost se zasílá elektronicky přes Portál farmáře. Aktivní elektronický formulář si může
žadatel stáhnout po vyhlášení Výzvy prostřednictvím vlastního přístupového účtu
z Portálu farmáře.
Listinné přílohy k žádosti se podávají také elektronicky, ale v případě nutnosti je možnost
podat přílohu osobně - v listinné podobě - v kanceláři MAS (po telefonické domluvě a
upřesnění času podání, nejpozději však do 14. srpna 2020 do 16,00 hod.).
Povinné přílohy podle Pravidel 19.2.1. jsou podmínkou pro splnění administrativní
kontroly žádosti.
Termín registrace žádostí na RO SZIF: 28.10. 2020
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje a místo podání příloh (v listinné podobě) k žádosti:
Kancelář Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku, z.s.
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí
Telefon: 602 334 882
E-mail: mas.nepomucko@seznam.cz
Web: www.masnepomucko.cz
Manažer PRV:
Ing. Michal Arnošt
Telefon: 732 238 702
E-mail: michal.arnost@masnepomucko.cz
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. Výzvu je 6 870 886,- Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 6.
Číslo
Fiche
F1
F2

F6

Název Fiche
Podpora rozvoje
zemědělského
podnikání
Podpora zahájení a
rozvoje podnikání
Budování komunitních
a vzdělávacích zařízení

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace
pro výzvu

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Investice do zemědělských podniků

1 420 886,- Kč

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělské činnosti
Článek 20, Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských
oblastech

2 200 000,- Kč

3 250 000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.masnepomucko.cz
Postup administrace a způsob hodnocení projektů
Podrobný popis administrace najdete v Interních postupech (včetně odvolání, změn
v projektech apod.), které jsou ke stažení na www.masnepomucko.cz – Aktuální výzvy.
Žadatel přikládá k elektronicky podané žádosti přílohy. Povinné přílohy jsou stanovené
Pravidly 19.2.1. (k dispozici také v Aktuálních výzvách). Nepovinné přílohy mohou být
podmínkou pro přidělení bodového ohodnocení projektu. V případě formálních nedostatků
v žádosti bude žadatel vyzván k jejich odstranění ve lhůtě do 5 pracovních dní. Následně
bude žádost hodnocena Výběrovou komisí MAS na základě předem stanovených
preferenčních kritérií, která jsou uveden u jednotlivých Fichí na webu MAS. Výběr
projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány
projekty, které dosáhly nejvyššího bodového hodnocení. Projekt musí vždy dosáhnout
minimálního počtu bodů, který je ve Fichi uveden v poli 14. Počet podpořených projektů
je rovněž limitován výší alokace na danou Fichi – viz tabulka výše. Vybrané žádosti o
dotaci budou následně zaregistrovány prostřednictvím Portálu farmáře na Státní
zemědělský intervenční fond, kde bude pokračovat jejich administrace.
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:
V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt s nižší požadovanou částkou
dotace, pokud i v tomto údaji bude shoda, upřednostněn bude projekt realizovaný v obci
s nižším počtem obyvatel.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro některou Fichi zcela vyčerpána na projekty, které
dosáhly minimálního počtu bodů, může Programový výbor rozhodnout o převedení
zbývající části alokace do jiné Fiche. Pokud ani poté nebude alokace vyčerpána na
projekty, bude zbývající alokace rozdělena v dalších Výzvách MAS. Programový výbor
může také rozhodnout o navýšení alokace každé Fiche z důvodu podpory tzv. hraničního
projektu, tedy jednoho projektu v každé Fichi, na jehož pokrytí nedostačuje zbývající
alokace v dané Fichi, za předpokladu, že dosáhl minimálního počtu bodů.
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Přílohy stanovené MAS:
MAS SJN, z.s. si nestanovuje žádné povinné přílohy nad rámec Pravidel Programu rozvoje
venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1. Nepovinné přílohy jsou zveřejněny
v textu jednotlivých Fichí a souvisejí s udělením bodového hodnocení.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Seminář pro žadatele
10. června 2020
Komunitní centrum Spálené
Fiche 1,2
16,00 hodin
Poříčí, nám. Svobody 555,
335 61 Spálené Poříčí
Seminář pro žadatele
3. června 2020
Komunitní centrum Spálené
Fiche 6
16,00 hodin
Poříčí, nám. Svobody 555,
335 61 Spálené Poříčí
V jiné dny je možné si telefonicky nebo e-mailem domluvit setkání s manažerem nebo
pracovníky MAS v sídle kanceláře MAS.
Zaručení transparentnosti:
Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel,
metodik, pokynů), vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to
zejména v zajištění zveřejnění a zpřístupnění relevantních údajů tak, aby byl zajištěn
rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.masnepomucko.cz jsou v sekci „Aktuální výzvy“
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
- Pravidla pro operaci 19.2.1
- Interní postupy MAS SJN, z.s. včetně Etického kodexu
- Aktuální znění vyhlášených Fichí včetně preferenčních kritérií
- Seznam doporučených projektů z předcházejících výzev MAS SJN
- 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.

3

