Místní akční skupina Hlučínsko z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova
na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Víme, odkud a kam jdeme – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Hlučínsko na období 2014 – 2020
Termín vyhlášení výzvy: 6. března 2020
Termín příjmu žádostí: od 6. dubna 2020 do 24. dubna 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31. srpen 2020
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS každý
pracovní den od 7.30 do 14.30, 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. Žadatelé mohou předkládat
projekty, které mají místo realizace na území MAS Hlučínsko. Dle Pravidel 19.2.1. (část B, kap 4, bod
1) lze projekt realizovat výjimečně i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za
předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35).
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Kontaktní údaje:
Adresa kanceláře MAS: Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
Mail: mashlucinsko@seznam.cz
Telefon: 553 764 082, 737 807 293 (Dagmar Quisková), 728 550 637 (Lukáš Volný)
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 16 077 290,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche č.1 a Fiche 6.
Číslo
Fiche
F1
F6

Název Fiche
Rozvoj zemědělských
podniků
Podpora aktivního života na
venkově

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků
Článek 20 – základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech

Alokace
pro 5. výzvu
5 858 170,10 219 120,-

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
MAS musí dodržet podmínky stanovené Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro místní akční
skupiny, jejichž strategie jsou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
(č.j. 18502/2016-MZE-14113 – dále jen „Pravidla MAS“).
Soulad se SCLLD znamená soulad s finančním plánem, který byl schválen Řídícím orgánem pro výběr
strategií komunitě vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–
2020. MAS tedy nesmí v rámci výzvy překročit celkovou alokaci, kterou si v rámci své SCLLD vyčlenila
na jednotlivou Fichi, resp. Opatření CLLD, a to jak ve fázi stanovení předpokládané alokace na danou
Fichi (tj. předpokládaná alokace na Fichi stanovená v Žádosti o potvrzení výzvy), tak i ve fázi schválení
projektů, tedy jako konečná alokace na tuto Fichi v rámci dané výzvy (tj. celková výše podpory všech
schválených projektů ve Fichi v rámci dané výzvy). Pro MAS to znamená, že ani hraniční projekt nesmí
být podpořen, pokud by přesáhl celkovou alokaci v této Fichi. V případě, že MAS má již vyhlášenou
výzvu a předpokládaná alokace dané Fiche přesahuje celkovou alokaci v této Fichi, nesmí MAS
schválit projekty přesahující celkovou alokaci této Fiche.
Nevyčerpaná a nedočerpaná alokace v této Fichi se nepřevádí do jiné Fiche, je přesunuta do
společného zůstatku a bude použita v následující Výzvě.
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 realizace SCLLD MAS
Hlučínsko v OP PRV v období 2014 – 2020.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, která je přílohou této výzvy.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí výše požadované dotace v korunách, přičemž jsou
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preferovány projekty s nižší požadovanou dotací v korunách. Pokud existuje shoda v i ve výši
požadované dotace, rozhoduje se dále v tomto pořadí: doba realizace projektu, přičemž jsou
preferovány projekty s nižší dobou realizace; výše soukromých výdajů na projekt (viz str. C2 Žádosti o
dotaci), přičemž jsou preferovány projekty s vyšší částkou soukromých výdajů. Pokud by bodovou
shodu výše zmíněná kritéria, rozhoduje výběrová komise hlasováním.

Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy stanovené MAS:
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou
MAS přijaty.
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na
období 2014 – 2020, viz. příloha č. 5
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového
ohodnocení projektu.
Pro fichi č. 1 platí následující nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci:
F1 Rozvoj zemědělských podniků
Preferenční kritérium
Příloha
Obnova stávajících budov nebo staveb
kopie stávajícího kolaudačního souhlasu, případně
výpisu z KN (možný náhled do elektronické verze),
není-li kolaudační souhlas k dispozici a fotografie
stávajícího objektu
Šetrnost k životnímu prostředí
Vlastní relevantní přílohy
Inovativnost metody nebo technologie řešení
Vlastní relevantní přílohy
Spolupráce se subjekty z Hlučínska
Smlouva o spolupráci (ověřená kopie)
- žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že
při přípravě a/nebo realizaci projektu
spolupracuje se subjekty z Hlučínska.
Pro fichi č. 6 platí následující nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci:
F6 Občanská vybavenost
Preferenční kritérium
Příloha
Edukativní dopad
„Edukativní dopad projektu“
Enviromentální dopad
kopie energetického štítku staré a nové
technologie nebo údaji z technické dokumentace
nebo potvrzením výrobce nebo prohlášením o
shodě nebo přiloženými fotografiemi s
vysvětlujícím popisem dokládajícími použitý
materiál či jiný dokument
Efektivita a hospodárnost
„Doplňující údaje k hodnocení projektu“
Inovativní přístup
Vlastní relevantní přílohy
Cílové skupiny
Vlastní relevantní přílohy
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
http://www.mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/prv/prv-vyzvy/
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
19. března 2020 od 15:00
Velké Hoštice, Seminář pro žadatele k 5. výzvě
Výhon 182
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.
Při komunikaci s MAS při doplňování Žádosti o dotaci ve Výzvě č. 5 nebo při jakémkoliv jiném úkonu,
vyžadujícím kontrolu a podpis MAS, doporučujeme žadatelům zaslat dokumenty na MAS s předstihu
1-2 pracovních dnů před termínem podání na SZIF.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: http://www.mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/prv/prv-vyzvy/
jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
• Interní postupy realizace SCLLD MAS Hlučínsko v OP PRV v období 2014 – 2020
• Etický kodex
• Aktuální znění vyhlášených Fichí
• Výzva MAS
• Doklad o souladu se „Strategií komunitně vedeného rozvoje MAS Hlučínsko pro období 20142020", viz příloha této výzvy (platný pro Fichi č. 1,6)
• Edukativní dopad (Fiche č. 6)
• Efektivita a hospodárnost (Fiche č. 6)
Pro Žádosti o dotaci 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.

Projednáno a schváleno Programovým výborem MAS Hlučínsko dne 21. 2. 2020

……………………………………………………………………
Ing. Josef Teuer
Předseda MAS Hlučínsko
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