Místní akční skupina MAS Boleslavsko vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 2 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 Boleslavsko 2014 –
2020. Strategie je zveřejněná na https://www.mas-boleslavsko.cz/sclld/sclld-schvalena
Termín vyhlášení výzvy: 8. 3. 2019
Termín příjmu žádostí: od 8. 3. 2019 do 15. 4. 2019
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
(Žadatel může podávat Žádosti o dotaci až do půlnoci, po 18. hodině ale SZIF negarantuje
funkčnost Portálu farmáře)
Termín registrace na RO SZIF: 7. 6. 2019
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které
se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):
v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny
pondělí – pátek, 9 – 14 hodin, 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:
MAS Boleslavsko, z.ú.
5. května 513
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 03677192
Kontaktní osoba: Ing. Věra Marečková
mobil: 702 097 109
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz
web: www.mas-boleslavsko.cz
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 3 290 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 1.
Číslo
Fiche
F1

Název Fiche
Rozvoj a modernizace
zemědělských podniků

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
– Investice do zemědělských
podniků

Alokace
pro 1. výzvu
3 290 000,- Kč
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Podrobný obsah Fiche 1 je přílohou č. 7 této výzvy, je také vyvěšen na webových
stránkách https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze
příslušnou částku převést na jinou Fichi na základě rozhodnutí Programového výboru
učiněného v souladu s interními postupy MAS.
Alokaci na danou Fichi lze z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je
prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši
bodů) navýšit na základě rozhodnutí Programového výboru učiněného v souladu
s interními postupy MAS.
Pokud nedošlo k navýšení alokace dle předchozího bodu nebo je navýšení nedostatečné,
je žadateli, který hraniční projekt podal, nabídnut zůstatek do výše alokace v dané Fichi.
Pokud odmítne, jsou tyto finanční prostředky přesunuty do další výzvy.
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 Interním postupu pro Program rozvoje
venkova MAS Boleslavsko, který je přílohou č. 3 této výzvy.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche 1, která je přílohou č. 7 této
výzvy.
V případě, že dva projekty v jedné Fichi dosáhnou shodného počtu bodů, je výše v pořadí
ten projekt, který získal více bodů v kritériu: Preference využití stávajících budov, objektů
a areálů.
Trvá-li shoda, má přednost projekt s nižší požadovanou částkou dotace.
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1:
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a
specifikovány v Pravidlech 19.2.1 (verze platná ke dni vypsání výzvy MAS č. 2 PRV):
- část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam
předkládaných příloh
- část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků (pro tuto výzvu:
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků)
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Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
• Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014 – 2020", viz. příloha
č. 8. této výzvy.
• Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím (příloha č. 9)
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti.
V případě nedoložení povinných příloh k Žádosti o dotaci v termínu pro příjem
žádostí na MAS bude u těchto neúplných žádostí ukončena administrace.
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 pro Fichi 1 jsou:
•
•
•
•
•

Výpis z katastru nemovitostí (prostý výpis z náhledu do elektronické verze KN, ne
starší než 30 dnů před podáním Žádosti o dotaci na MAS)
Fotodokumentace současného stavu
Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (EZP)
Právnické osoby - Výpis z OR
Fyzické osoby a členové statutárního orgánu žadatele - čestné prohlášení, že
nebyla/nebyli v předchozích letech evidována/evidováni jako samostatně
hospodařící rolník/rolníci (příloha č. 10)

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:
26. 3. 2019

10:00 hodin

Sídlo kanceláře MAS Boleslavsko

Účast na semináři je nutno potvrdit e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 25. 3. 2019
na. info@mas-boleslavsko.cz nebo tel: 702 097 109.
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.
Závěrečné ustanovení:
Na
webových
stránkách
MAS:
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-odotace/aktualni-vyzvy/prv jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty k Výzvě č. 2:
•
•

Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele (Pravidla pro operaci 19. 2. 1. Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje platná pro rok
2019 ze dne 4. 3. 2019)
Příloha č. 2 - Pravidla pro MAS (Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje
na základě iniciativy LEADER ze dne 30. 10. 2018)
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•
•
•
•

Příloha č. 3 - Interní postupy MAS (Postupy pro Program rozvoje venkova, způsob
výběru projektů v MAS Boleslavsko, řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti)
Příloha č. 4 - Jednací řád Výběrové komise
Příloha č. 5 - Jednací řád Programového výboru
Příloha č. 6 - Etický kodex PRV

Dále jsou zveřejněny přílohy pro žadatele:
• Příloha č. 7 - Aktuální znění Fiche č. 1
• Příloha č. 8 - Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje
• Příloha č. 9 - Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím
• Příloha č. 10 - Čestné prohlášení - samostatně hospodařící rolník
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.

podepsal
Mgr. Jana Digitálně
Mgr. Jana Štěpánová
2019.03.07
Štěpánová Datum:
13:55:14 +01'00'
……………………………………………………………………
Mgr. Jana Štěpánová
Vedoucí pro realizaci SCLLD
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