Výzva č. 2 PRV - MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
Program rozvoje venkova
Název MAS
Název SCLLD
Územní rozsah výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Datum a místo semináře k výzvě

Časové rozmezí příjmu žádosti a
příloh
Místo a termín podání příloh
k žádosti v listinné podobě
Termín registrace na RO SZIF
Odkaz na internetové stránky MAS
Jméno a kontaktní údaje (telefon,
e-mail) na pracovníky MAS
poskytující informace případným
žadatelům
Seznam vyhlášených Fichí, včetně
jejich úplného znění a odkazu na
související článek v pravidlech
19.2.1

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020
MAS Moravská brána "Společně v pohybu"
Výzva se vyhlašuje pro celé území MAS Moravská brána
26. 3. 2018
28. 3. 2018 v 15:00 hod - Fiche č. 1 Zemědělské investice
28. 3. 2018 v 16:00 hod - Fiche č. 2 Nezemědělská produkce
kancelář MAS, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou
27. 4. 2018 – 11. 5. 2018
podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes
Portál farmáře
MAS Moravská brána, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou, 751 31
ve stejné době jako trvání příjmu Žádostí, vždy po telefonické
domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
31. 7. 2018
http://www.mas-moravskabrana.cz
Ing. Marek Zábranský
+420 739 344 119
manazer@mas-moravskabrana.cz
Fiche 1: Zemědělské investice
- Článek 17, odstavec 1., písmeno a), str. 42-44 Pravidel 19.2.1
Fiche 2: Nezemědělská produkce
- Článek 19, odstavec 1., písmeno b), str. 58 – 62 Pravidel 19.2.1
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových
stránkách http://mas-

moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___prv_2018

Vymezení předpokládané alokace
na jednotlivé Fiche (v Kč)

Postup v případě rovnosti bodů,
nedočerpání alokace a podpora
hraničního projektu:
Seznam příloh stanovených MAS

Pravidla pro operaci 19.2.1 jsou zveřejněna zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokum
enty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326
856826.pdf
Fiche 1: 2 268 848,- Kč
Fiche 2: 3 256 506,- Kč
Pozn.: Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je
stanovená alokace na danou Fichi.
Je uveden v interních postupech v kapitole 5. Výběr projektů na straně 9 a
10, viz http://mas-

moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___prv_2018
1.

Soulad se SCLLD MAS Moravská brána (F1, F2)

2.

Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby
pro žadatele, který vede účetnictví (F1)

3.

Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby
pro žadatele, který vede daňovou evidenci (F1)

4.

Interní postupy PRV (způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů,
zaručení transparentnosti)

5.

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a
středních podniků (F1, F2)

- vzor dokumentů a přílohy, které usnadňují jejich vyplnění, naleznete
zde: http://masInterní postupy MAS pro PRV
Odkaz na Pravidla pro operaci
19.2.1.

moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___prv_2018
http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___prv_2018
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokum
enty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326
856826.pdf

Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS http://mas-moravskabrana.cz/dotace/2__vyzva_mas___prv_2018 jsou zveřejněny
všechny aktuální dokumenty k výzvě:
•
•
•
•

Interní postupy MAS pro PRV (součástí i zamezení střetu zájmů/etický kodex)
Aktuální znění vyhlášených Fichí
Vzory příloh stanovených MAS
Případně další dokumenty

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. Otakar Dokoupil, CSc.
Předseda MAS Moravská brána

Výzva byla schválena na Radě spolku MAS Moravská brána, dne 20.3. 2018.

