MAS Dolnobřežansko o.p.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 MAS Dolnobřežansko
Termín vyhlášení výzvy: 21. ledna 2019
Termín příjmu žádostí: od 11. února 2019 do 25. března 2019,
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál
farmáře.
Termín registrace na RO SZIF: 10. 5. 2019
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Dolnobřežansko o.p.s.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
Termín příjmu příloh k žádosti
v listinné podobě: od 11. února 2019 do
25. března 2019 do 12 hodin, Po – Pá
8:30 – 14:00 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.













Březová – Oleško
Dolní Břežany
Jesenice
Libeř
Ohrobec
Okrouhlo
Psáry
Vestec
Vrané nad Vltavou
Zlatníky – Hodkovice
Zvole

Kontaktní údaje:
Mgr. Monika Neužilová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
info@mas-dolnobrezansko.cz
+420 724 685 248
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. výzvu je 6 336 942,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 - 6
Číslo
Fiche

Název Fiche
Podnikání v regionu

1
Lesní hospodářství
2
3

Investice do zemědělských
podniků
Les a rekreace

4
5
6

Prevence povodní v lese
Polní cesty

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
Článek 26 - Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na
trh
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků
Článek 25 – Neproduktivní investice
v lesích, Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin
Článek 24. 1. a - Zavádění preventivních
protipovodňových opatření v lesích
Článek 17. 1. c - Zemědělská
infrastruktura

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy,
dolnobrezansko.cz/vyzva-c-4-prv/ds-1047/p1=1863

je

také

zveřejněn

na

Alokace
pro 4. výzvu
1 333 500,- Kč
272 763,-Kč

895 825,-Kč
1 479 434,-Kč
1 355 420,-Kč
1 000 000,-Kč
http://www.mas-

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se v souladu s „Interními postupy
PRV“ nepřevádí na jinou Fichi. Finanční prostředky budou využity v další výzvě. Alokace na danou
Fichi z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v
dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) bude navýšena z alokace dalších let
tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši.
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.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech PRV“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě, že dva projekty dosáhnou v jedné Fichi stejný počet bodů, je výše v pořadí ten projekt,
který získal více bodů v kritériu „Naplňování SCLLD MAS Dolnobřežansko významným způsobem“.
Trvá-li i pak shoda, je výše v pořadí ten projekt, jehož celkové způsobilé výdaje jsou nižší.

Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy stanovené MAS:
MAS Dolnobřežansko o.p.s. si nestanovuje žádné povinné přílohy nad rámec Pravidel Programu
rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového
ohodnocení projektu. Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
 Doklad o naplňování SCLLD MAS Dolnobřežansko na období 2014 – 2020 významným
způsobem, příloha č. 1 této výzvy.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
V úterý 19. února 2019 od 9:00 v kanceláři MAS Dolnobřežansko o.p.s.,
Pražská 636, Dolní Břežany
Kontaktní osoba této výzvy je k dispozici v kanceláři MAS (nutná vždy předchozí domluva schůzky)
nebo lze domluvit setkání u žadatele.
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.
Závěrečná ustanovení:
Na webových stránkách MAS Dolnobřežansko www.mas-dolnobrezansko.cz, záložka dotace MAS /
výzva č. 4 PRV jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 Interní postupy PRV + etický kodex PRV
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Příloha č. 1 - Prohlášení o naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Dolnobřežansko významným způsobem
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. Monika Neužilová
ředitelka MAS Dolnobřežansko o.p.s.

