Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. vyhlašuje
Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 3. 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 regionu Kyjovské
Slovácko
Termín vyhlášení výzvy: 11. 5. 2018
Termín příjmu žádostí: od 29. 6. 2018 do 13. 7. 2018 do 15:00 hodin - podání
Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář Kyjovského Slovácka
v pohybu, z.s.; Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69 701
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS v termínech uvedených jako úřední dny, 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:
Bc. Hana Horňáková
Tel.: 774 664 668
E-mail: hanahornakova@kyjovske-slovacko.com
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 18.699.000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. OPR.6.1.1.1,
OPR.1.1.1.1, OPR.1.2.1.1, OPR.1.2.1.2, OPR.2.1.1.1., OPR.2.2.1.1, OPR.2.2.2.1,
OPR.1.2.1.3,
Číslo
Fiche
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Název Fiche
6.1.1.1 Vzdělávání a
získávání dovedností

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 14, - Předávání znalostí a
informační akce

Alokace
pro 1. výzvu
400.000,- Kč
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1.1.1.1 Zemědělské
podnikání - podpora
investic v rostlinné a
živočišné výrobě

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

1.700.000,- Kč
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1.2.1.1 Společná zařízení

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

6.999.000,- Kč
1

po pozemkových
úpravách

- Pozemkové úpravy
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1.2.1.2 Lesnická
infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
- Lesnická infrastruktura

2.000.000,- Kč
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2.1.1.1 Zakládání a
rozvoj malých a
mikropodniků

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
– Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

1.750.000,- Kč
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2.2.1.1 Rozvoj venkovské
turistiky

4.350.000,- Kč
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2.2.2.1 Lesní tematické
stezky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
– Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
Článek 25) – Neproduktivní
investice v lesích
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1.2.1.3 Lesnické
technologie

Článek 26) – Investice do
lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

1.000.000,- Kč

500.000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace
převedena na základě „Interních postupů MAS Kyjovské Slovácko v pohybu pro PRV“ do
Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané Fichi nebo dle
rozhodnutí Výkonné rady spolku se alokace nepřevede a finanční prostředky budou
využity v další Výzvě MAS.
Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu,
který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální
stanovenou výši bodů) navyšována.
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 MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu pro PRV“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů bude vybrán projekt s nižšími způsobilými výdaji.
Přílohy stanovené MAS:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti
nebudou MAS přijaty. Seznam povinných příloh vychází z Pravidel pro žadatele (Operace
19. 2. 1.).
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:
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Specifické přílohy pro fichi OPR.6.1.1.1
 Záměr vzdělávacího modulu
 Formulář pro kritérium s názvem: "Projekt podporuje regionální aktivity,
podporuje spolupráci"
Specifické přílohy pro fichi OPR.1.1.1.1
 Doložení podkladů prokazující zaměstnávání sociálně či zdravotně
znevýhodněných osob.

Kopie výpisu z registru zemědělských podnikatelů nebo výpis z registru osob.

Kopie LV pozemku či budovy (podle místa realizace uvedeného v Žádosti o
dotaci), nebo jiného dokladu o vlastnictví.

Čestné prohlášení o uvádění přímé produkce na trh ke konečnému spotřebiteli.

Popis zapojení partnera/ů do projektu dle doporučeného vzoru – Podpora
regionálních aktivit a spolupráce.
Specifické přílohy pro fichi OPR.1.2.1.1

Strategie obce, mikroregionu, případně její výtah, kde jsou prioritou KPÚ
Specifické přílohy pro fichi OPR.1.2.1.2

Projektová dokumentace, z níž je zřejmá návaznost na jinou cestu
Specifické přílohy pro fichi OPR.2.1.1.1.
 Doložení podkladů prokazující zaměstnávání sociálně či zdravotně
znevýhodněných osob.

Kopie výpisu z příslušné evidence prokazující délku podnikání – např. výpis
registru zemědělských podnikatelů, výpisu z registru osob, výpisu z obchodního
rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku.

Čestné prohlášení o využívání místních zemědělských surovin a produktů.

Popis zapojení partnera/ů do projektu dle doporučeného vzoru – Podpora
regionálních aktivit a spolupráce.
Specifické přílohy pro fichi OPR.2.2.1.1



Popis zapojení partnera/ů do projektu dle doporučeného vzoru – Podpora
regionálních aktivit a spolupráce.

Specifické přílohy pro fichi OPR.2.2.2.1

nerelevantní
Specifické přílohy pro fichi OPR.1.2.1.3
 Doložení podkladů prokazující zaměstnávání sociálně či zdravotně
znevýhodněných osob.
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.kyjovske-slovacko.com.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů dne 26. 03. 2018 v 9
hodin v zasedací místnosti městského úřadu města Kyjova. V jiné dny je manažer a
pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout
radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. V době předkládání
žádostí na MAS doporučujeme konzultace domluvit předem telefonicky.

3

Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.kyjovske-slovacko.com jsou v sekci PRV zveřejněny
všechny aktuální dokumenty k výzvě:









Územní rozsah MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Struktura opatření SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020
Interní postupy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu PRV
Aktuální znění vyhlášených Fichí
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla pro
žadatele“)
Etický kodex Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s.
Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum rozhodnutí

a příručky, manuály, vzory příloh vedoucí k úplnému podání žádosti do výzvy PRV.
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.
Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka
v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy:


Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com



Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.

……………………………………………………………………
Předseda MAS
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