Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
vyhlašuje avízo výzvy MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
POZOR! Jedná se o předběžné informace, které se mohou měnit!
Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční
skupiny Brána Brněnska, z.s.
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 25.6.2017
Předpokládaný termín příjmu žádostí: od 23.7.2018 do 6.8.2018 - 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 Místní akční skupiny Brána
Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS, každý pracovní den, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno
rezervovat.

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Brána Brněnska, pro které je schválena
SCLLD. Žadatelé mohou předkládat pouze projekty realizované na území MAS. Projekt lze
výjimečně realizovat i mimo území MAS za předpokladu, že prospěch z projektu připadne
do území MAS.
Kontaktní údaje:
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ
22712372
Webové stránky: www.branabrnenska.cz
Kontaktní osoby pro tuto výzvu:
Ing. Petra Warzechová, manažerka,
tel.: 737 002 924, email: warzechova@branabrnenska.cz
Miloslav Kavka, manažer,
tel.: 604 171 798, email: kavka@branabrnenska.cz
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Předpokládaný seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše alokace pro 4. výzvu bude 14.571.096,- Kč
Žadatelé budou moci předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, a 7.
Číslo
Fiche
F1
F2

F3
F4

F5

F7

Název Fiche
Investice do
zemědělských podniků
Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů
Lesnická
infrastruktura
Podpora investic na
založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností
Podpora agroturistiky

Investice do
lesnických technologií
a zpracování
lesnických produktů,
jejich mobilizace a
uvádění na trh

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 17, odstavec 1., písmeno c)
– Lesnická infrastruktura
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
- Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
- Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností
Článek 26 - Investice do
lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

Alokace
pro 2. výzvu
5.000.000,- Kč
2.121.870,- Kč

2.489.766,- Kč
775.710,- Kč

3.000.000,- Kč

1.183.750,- Kč

Podrobný obsah Fichí bude přílohou této výzvy a bude také zveřejněn na webových
stránkách Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (www.branabrnenska.cz), dále bude
k dispozici v písemné podobě v kanceláři Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.
v době úředních hodin.

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
10.7.2018
V 10:00 hod
Club Escape, zámek Kuřim, Křížkovského 48/2, 664 34
Kuřim
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 www.branabrnenska.cz. V době předkládání žádostí na MAS již konzultace
nejsou možné!
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Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.branabrnenska.cz budou v sekci OBDOBÍ 2014 –
2020/PRV - Výzvy 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.

Upozorňujme, že informace v tomto avízu jsou předběžné,
mohou se změnit.
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