Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s.
Plánuje vyhlásit Výzvu 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. 5. 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: 15.5.2018
Předpokládaný termín příjmu žádostí: od 1.7.2018 do 19.7.2018 - podání Žádosti
o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2018
Termín 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, v čase 10:0012:00 a 13:00-15:00 hod, 15.5.2019 pouze do 15:00 hod!), vždy po telefonické domluvě
a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se
vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): kancelář Místní
akční skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ 22712372
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ
22712372
Webové stránky: www.branabrnenska.cz
Kontaktní osoba pro tuto výzvu:
Miloslav Kavka, manažer,
tel.: 604 171 798, email: kavka@branabrnenska.cz

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Předpokládaná celková výše alokace pro 5. Výzvu je 20.359.281,- Kč
Žadatelé budou moci předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
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Číslo
Fiche
F1
F2
F3
F4

F5

F6

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

Neproduktivní
investice v lesích

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 25 Neproduktivní investice
v lesích

Alokace
pro 3. výzvu
2.253.275,- Kč
4.664.256,- Kč
1.627.721,- Kč
2.121.094,- Kč

6.000.000,- Kč

3.672.510,- 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).
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace
převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané
Fichi, ale s ohledem na celkovou alokaci pro danou Fichi v rámci SCLLD.
Alokace na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který
je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou
výši bodů) navýšena vždy s ohledem na celkovou alokaci, schválenou pro danou Fichi
v rámci SCLLD tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši.
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 dokumentu Interní postupy MAS
Brána Brněnska pro Programový rámec PRV, který je zveřejněn na webových stránkách
www.branabrnenska.cz.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou
této výzvy.
V případě shodného počtu bodů u více projektů bude rozhodovat:

1. počet vytvořených pracovních míst deklarovaných v Žádosti o dotaci – lépe se umístí
projekt s vyšším počtem vytvářených pracovních míst,
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2. výše způsobilých výdajů – lépe se umístí projekt s nižší deklarovanou částkou
způsobilých výdajů,
3. místo realizace v obci, která má méně obyvatel. V případě, že bude mít projekt místo
realizace ve více obcích, bude rozhodovat místo realizace v největší obci.
▪
▪

MAS bude vycházet z údajů ČSÚ k 1.1.2018
tabulka Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 1.1.2018 podle ČSÚ je
přílohou této výzvy

Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy stanovené MAS:
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. nad rámec příloh uvedených v Pravidlech pro
žadatele (Operace 19.2.1) stanovuje tyto další povinné přílohy k Žádosti o dotaci:
•
•

Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje „Místní akční
skupiny Brána Brněnska, z.s." na období 2014–2020, viz. příloha č. 1 této výzvy,
prostá kopie, (platí pro všechny Fiche).
Výpis z Veřejného registru půdy LPIS deklarující rozlohu obhospodařovaných
zemědělských pozemků – prostá kopie (platí pro Fichi č. 1)

Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu. Nedoložením nepovinné přílohy vztahující se k určitému
kritériu ztrácí žadatel nárok na bodové zvýhodnění udělované v rámci tohoto kritéria.
Podrobný popis preferenčních kritérií je uveden v každé Fichi.
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
Specifické přílohy pro fichi č. 1
• Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie výpisu z živnostenského rejstříku
• Osvědčení o původu biopotravin či biokrmiva – prostá kopie
• Osvědčení, že se žadatel nachází v tzv. "přechodném období" (kopie podané
žádosti na Ministerstvo zemědělství o registraci osoby podnikající v ekologickém
zemědělství) – prostá kopie
Specifické přílohy pro fichi č. 2
• Osvědčení o původu biopotravin či biokrmiva – prostá kopie
• Osvědčení, že se žadatel nachází v tzv. "přechodném období" (kopie podané
žádosti na Ministerstvo zemědělství o registraci osoby podnikající v ekologickém
zemědělství) – prostá kopie
• Popis výchozího stavu technologie/výrobního postupu (výpis z inventarizace, nebo
vnitřní směrnice, nebo provozní řád) – prostá kopie
Specifické přílohy pro fichi č. 4
• Projektová dokumentace dokládající využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
nebo půdorys stavby/půdorys dispozice technologie dokládající využití OZE –
prostá kopie
Specifické přílohy pro fichi č. 5
• Výpis z usnesení zastupitelstva obce, že daný pozemek/objekt, kde je projekt
realizován, je součástí brownfieldu – prostá kopie
Specifické přílohy pro fichi č. 6
• Potvrzení Odborného lesního hospodáře OHL (Potvrzení plochu realizovaného
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•

•

projektu na PUPFL a plochy realizace projektu v konkrétních kategoriích lesa) – viz
příloha č. 2 této výzvy, prostá kopie.
Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného
lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů) –
prostá kopie. Osoba, které je udělena licence, musí být shodná s osobou, která
potvrdila Potvrzení Odporného lesního hospodáře.
Souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k projektu

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
18.6.2019 v 10:00 hod
Club Escape, zámek Kuřim, Křížkovského 48/2, 664 34
Kuřim
V jiné dny jsou 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 na výzvu SZIF (případně při
jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke
kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS
v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.branabrnenska.cz budou v sekci Dotační
možnosti/PRV/Výzva PRV č.5 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interní postupy MAS Brána Brněnska pro Programový rámec PRV;
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PR
PRV;
Aktuální znění vyhlášených Fichí;
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020;
Tabulka Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska k 1.1.2018 podle
ČSÚ;
Doklad o souladu se strategií SCLLD – vzor povinné přílohy
Potvrzení Odborného lesního hospodáře OHL – vzor nepovinné přílohy
Databáze ekonomických činností (CZ-NACE)

Postupy, metodiky a příručky:
•
•
•
•
•
•
•

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes portál Farmáře
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF
Metodika výpočtu finančního zdraví
Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých či středních podniků
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020
Příručka pro publicitu
Další dokumenty k výzvě

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla
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pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
www.szif.cz
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