Místní akční skupina Krkonoše 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 kominiteně vedeného místního rozvoje MAS Krkonoše
Termín vyhlášení výzvy: 7.6.2019
Termín příjmu žádostí: od 21.6. 2019 do 8.7. 2019 - podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 8.8.2019
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy,
které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): 24.6.-27.6.
2019, vždy po potvrzení termínu s upřesněním času na email: fejglova@maskrkonose.cz
nebo tel. 774672337
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje: Kateřina Fejglová, fejglova@maskrkonose.cz, tel. 605026115,
77472337

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 11 000.000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3.
příklad
Číslo
Fiche
F1
F2

F3

Název Fiche
Opatření PRV A:
Investice do
zemědělských podniků
Opatření PRV B:
Investice do
zemědělských
produktů
Opatření PRV C:
Diverzifikace
zemědělství

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
– Investice do zemědělských
podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
- Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
– Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

Alokace
pro 1. výzvu
8.500.000,- Kč
1.250.000,- Kč

1.250.000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
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www.mas-krkonose.cz
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí 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 „Interní postupy Místní akční skupiny
Krkonoše, z.s. pro Programový rámec Program rozvoje venkova“
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje výše požadované podpory.
Přílohy stanovené MAS:
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Konzultace pro žadatele: kancelář MAS Krkonoše, z.s., Prostřední Lánov 39 -1. patro,
termín konzultace bude dohodnut emailem – kontakt: fejglova@maskrkonose.cz

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
MZ Liberec, zasedací místnost 18.6.2019
Čas: 16:00
školícího střediska
Na seminář je nutné se přihlásit
na
email:
fejglova@maskrkonose.cz nebo
na tel. 774672337

Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS Krkonoše: www.mas-krkonose.cz jsou v sekci OP PRV
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě.
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.

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