Místní akční skupina Brána do Českého ráje, z.s.
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS PRV č. 8
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 2014 - 2020
Termín vyhlášení výzvy: 8.2.2021
Termín příjmu žádostí: od 1.3.2021 do 15.3.2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře z účtu žadatele.
Termín registrace na RO SZIF: 14.5.2021
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: (v případě rozsáhlých příloh,
případně vzhledem k formátům): 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:
Ing. Alena Klacková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
tel: +420 606 618 112, e- mail: klackova@masbcr.cz
Ing. Vítězslav Dufek, projektový manažer
tel: +420 776 280 028, e- mail: dufek@masbcr.cz
Ing. Lucie Gernatová, projektový manažer
tel.: 728 874 903, e-mail: gernatova@masbcr.cz
Pozor změna kanceláře MAS: L. Mašínové 1930, 509 01 Nová Paka

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 8. Výzvu je 1 848 051 Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č.9 a 10
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Název Fiche

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

Alokace
pro 8. výzvu

F9

Podpora potravinářských
podniků
Podpora podnikání na
venkově

Článek 17.1.b - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

250 000 Kč

Článek 19.1.b - Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností

1 598 051 Kč

F 10

Podrobné obsahy Fichí jsou přílohou této výzvy a jsou zveřejněny na www MAS
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
Postupuje se dle interních předpisů MAS: „Postupy MAS pro projekty PRV,
transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu", které jsou zveřejněny
současně s výzvou.
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Postupech MAS pro projekty PRV,
transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu“
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které je přílohou této výzvy.
.
Povinné přílohy:
1. Přílohy stanovené Pravidly
Žadatel je povinen společně se Žádostí o dotaci předložit všechny relevantní povinné
přílohy uvedené v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operace 19.2.1. Podpora
prováděných operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Předložení veškerých povinných příloh (tzn. relevantních příloh stanovených Pravidly pro
operaci 19.2.1.
2. Další povinné přílohy stanovené MAS:



Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje (formulář ke stažení
na www.masbcr.cz
Čestné prohlášení ke stavebním pracím (pouze pokud žadatel uplatňuje v projektu
stavební práce, na které nemá stavební povolení/ ohlášení či jiné opatření
příslušného stavebného úřadu) – vzor ke stažení na www stránkách MAS.

Povinné přílohy jsou podmínkou pro příjem žádosti a neúplné žádosti nebudou MAS
přijaty.
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Nepovinné přílohy:
Pro fichi 9:
Plán prodeje (pro PK č. 2)
Certifikát reg. značky nebo značky kvality (pro PK č. 2)
Certifikát bezpečnosti a jakosti potravin\krmiv, certifikát ISO, certifikát managementu ŽP
Certifikát systému hospodaření (ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce a
zeleniny, zařazení do přechodného období) (pro PK č. 5)
Pro fichi 10:
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (pro PK č. 1)

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je také vyvěšen na webových stránkách
MAS: www.masbcr.cz
Konzultace pro žadatele:
Osobní, telefonické i e-mailové konzultace budou poskytovat pracovníci kanceláře:
ing. Klacková, ing. Dufek, ing. Gernatová a to v kanceláři MAS v Nové Pace, L.Mašínové
1930, případně v sídle žadatele. Osobní konzultace je potřeba telefonicky domluvit.
Doporučujeme všem žadatelům poslat žádost e-mailem na MAS, před podáním
do Portálu farmáře.
Závěrečné ustanovení:
Na
webových
stránkách
MAS:
https://masbcr.cz/vyzvy/vyzvy-mas-sclld-ramecprv/vyzva-c-8-prv-unor-2021/
jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě nebo odkazy na ně:








„Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje
Výzva MAS č. 8
„Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru projektů a zamezení
střetu zájmu“
Aktuální znění vyhlášených Fichí č. 9 a 10
Pravidla pro operaci 19.2.1 (Pravidla pro žadatele přes MAS), která jsou rovněž
zveřejněna na stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz
Vzory příloh stanovených MAS.
Počet obyvatel obcí MAS Brána do Českého ráje

……………………………………………………………………
Helena Červová
předsedkyně MAS Brána do Českého ráje, z.s.

