Místní akční skupina MAS Jihozápad o.p.s
vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 4. 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 Jihozápad
Termín vyhlášení výzvy: 02. 05. 2019
Termín příjmu žádostí: od 02. 05. 2019 do 17. 06. 2019 - podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 30. 08. 2019
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Jihozápad o.p.s.
Náměstí 5. května 256, 252 25 Jinočany.
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: od 02. května 2019 do 17. června 2019 do
12 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.

Bubovice, Dobříč, Drahelčice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jinočany, Kosoř, Loděnice,
Lužce, Mezouň, Nučice, Ořech, Rudná, Srbsko, Svatý Jan pod Skalou, Tachlovice, Vysoký
Újezd a Zbuzany.
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Kontaktní údaje:
Monika Flendrová, manažerka SCLLD – PRV
flendrova@masjihozapad.cz
+420 777 311 330
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. Výzvu je 3 606 282,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1. a 2.

Číslo
Fiche
F1
F2

Název Fiche
Investice do
zemědělských podniků
Investice do
nezemědělských činností

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

Alokace
pro 2. výzvu
1.378.679,- Kč
2.227.603,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.masjihozapad.cz

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude převedena
do ostatních Fichí v dané vyhlášené výzvě. Dále může dojít k navýšení alokace na jednotlivé
Fiche z důvodu podpory hraničního projektu, tedy jednoho projektu v každé Fichi, na jehož
úplné pokrytí nedostačuje zbývající alokace v dané Fichi, za předpokladu, že dosáhl
minimálního počtu bodů. V případě nevyčerpání alokace, budou finanční prostředky
převedeny do další výzvy. Finanční toky se řídí Interními postupy MAS Jihozápad dle
odstavce 4.3.

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 Jihozápad“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů budou tyto projekty dále seřazeny dle počtu bodů
přidělených Výběrovou komisí v kritériu určeném v prvním pořadí, pokud toto nerozhodne
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tak v druhém pořadí příp. ve třetím. První v pořadí u všech Fichí je kritérium č.2, a to
vytvoření pracovního místa. Následně pak kritérium č.1 - projekt s nižšími celkovými
způsobilými výdaji. Třetí v pořadí je kritérium č.5 - Podpora mikropodniků a malých podniků.

Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy stanovené MAS: MAS Jihozápad o.p.s. si nestanovuje žádné povinné přílohy
nad rámec Pravidel Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Přesný termín semináře bude upřesněn do 06.05.2019
Kontaktní osoba této výzvy je k dispozici v kanceláři MAS (nutná vždy předchozí domluva
schůzky) nebo lze domluvit setkání u žadatele.

Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS Jihozápad o.p.s. www.masjihozapad.cz jsou v sekci Výzvy
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
• „Interní postupy MAS Jihozápad“,
• „Etický kodex“
• Aktuální znění vyhlášených Fichí
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.

……………………………………………………………………
Ing. Adéla Schmiedová, Ph.D.,
ředitelka MAS Jihozápad o.p.s.
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