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Místní akční skupina  POHODA venkova, z.s[ vyhlašu].e Výzvu  MAS
v souladu  s  Programovým  rámcem  PRV SCLLD

schvávleným  Ministerstvem  Zemědělství
(RO  Programu  rozvo].e venkova)

Výzva MAS č. PFN 2
k předkládání Žádostí o  podporu  v  rámci  operace  19.2.1.  Programu  rozvoje venkova  na

období 2014 -  2020

Wa'zev SC[[D..  Strategie  komunitně  vedeného  místního  rozvoje  pro  území  Místní  akční
skupiny  POHODA venkova  na  období  2014-2020

Termín vyhlášení výzvy: L3,±2, 20L7

7erm/'n př/'/.mď ža'dosf/'.. od  1,2.  2018 00:00  hodin  do  15.2.  2018 do  24:00  hodin
prostřednictvím  Portálu  Farmáře (vč.  příloh)[

Žadatel   podává   kompletně  vyplněný  formulář  žádosti  o  dotaci  vč.   povinných,   příp.
nepovinných  příloh,  přes Portál  Farmáře.

V /Í.sfí.nné _ooďobě  může žadatel  předložit  pouze  níže  uvedenou  přílohu:
V   případě,   že   pro].ekt/část   projektu   podléhá   řízení   stavebního   úřadu,   pak   stavebním
úřadem   ověřená   projektová   dokumentace   předkládaná    k   řízení   stavebního   úřadu   v
souladu  se  zákonem  č.   183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební
zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  příslušnými  prováděcími  předpisy  -  prostá  kopie
(lze  předložit v  listinné  podobě).

Tuto  přílohu   může  žadatel  vzhledem   kjejí  velikosti,   příp.  formátům,   předložit  v  listinné
podobě  v  kanceláři  MAS  v  následujících  termínech:

Den Datum Časový úsek pro předání přílohy
Každý  pracovní den 1.2.  -15.2.  2018 od  7:00  do  14:00  hodin

Předložení   této   přílohy   v  listinné    podobě    bude    probíhat   po   telefonické   či    e-mailové
domluvě  a  upřesnění času,  který je  nutno  rezervovat  u  vedoucího  zaměstnance  strategie
CLLD.  Všechny dokumenty  musí  být doručeny v termínu  stanoveném  výzvou  MAS.

Termín registrace na RO SZIF.. 25.5. 20±8

Místo pro předložení přílohy v listinné podobě: Opovcenská 436, 5±8 o± Dobruvska
(kancelář  MAS)

Územní vymezení:
Výzva  MAS  se vztahuje  na  celé  území  MAS,  pro  které je schválena  SCLLD.

Projekt  musí  být  realizován  na  území  MAS.  Výjimečně  lze  projekt  realizovat  i  mimo  území
MAS  (kromě  měst  nad  25  tis.  obyvatel)  za  předpokladu,  že  prospěch  z  projektu  připadne
do  území  MAS.

Kontaktní údaje na pracovníky MAS:
Ing.  Tomáš Vidlák,  vedoucí zaměstnanec strategie  CLLD
manager@pohodavenkova.cz
+420 604  535  956
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Seznam vvhlášenÝch Fichí a DředDokládaná alokace:

Celková  výše dotace  pro  2.  výzvu je 6 935  770,-Kč
Žadatelé  mohou  předkládat ve výzvě své  projekty v  rámci  Fichí  1,  4,  5,  6  a  7.

Čí_s]o Náz-év Fiche Vazba  Fiche na článek Nařízení Alokace
Fiche EP a  Rady (EU) č[  1305/2013 pro  2. výzvu158820,-Kč
F1 Vzdělávací a Článek  14  -  Předávání znalostí a

informační akce informační akce
F4 Založení a rozvoj Článek  19,  odstavec  1.,  písmeno  b) 1  906  700,-  Kč

nezemědělských -Podpora  investic na  založení  nebo

činností rozvoj  nezemědělských  činností
F5 Společenský potenciál Článek 25  -Neproduktivní 1  800  000,-  Kč1570250,-Kč1500000,-Kč

lesů investice v  lesích
F6 Lesnické technologie a Článek  26  -Investice do  lesnických

produkty technologií a  zpracování  lesnických
produktů, jejich  mobilizace  a
uvádění na trh

F7 Polní cesty Článek  17,  odstavec  1.,  písmeno c)
-Zemědělská  infrastruktura

Podrobný obsah  Fichí je  přílohou  této výzvy.

PostuD v DříDadě nedočerDání alokace a Dodi}ora hranJčního proiektu:

V případě,  že  u  některé  Fiche  dojde  k nedočerpání  alokace  stanovené  ve  výzvě  MAS,  lze
stanovenou  částku  převést  na  jinou  Fichi  či  více  Fichí  v  rámci  této  vyhlášené  výzvy  MAS.
0  přesunu  těchto  finančních  prostředků  rozhodne  Programový  výbor  zejména  s ohledem

;hiákšt=:;ncíhp[rcěh?.í#::Tžčení;opřp:Í::f::raa:::í:hcpLrLo3tFeáKiuá,::ír3;:očždnížáoůJ;ok:ůěvn.rámc,

Finanční   alokaci    na    Fichi   stanovenou   ve   výzvě   lze   dále   navýšit   z   důvodu    podpory
hraničního   projektu   (projektu,   který  je   prvním   nevybraným   projektem  v  dané   Fichi   a
zároveň  splňuje  minimální  stanovenou  výši  bodů).  0  tom  rozhoduje  Programový  výbor  a

:3zizoežJemnFnp:o]Seůth;e;errm:Íavyahk,táušáe#'nFicnjí.fíNná#?mp|ás#tžáeygžedů::tDně:o:ktuá'ní

Výběr Droiekiů a i]ostuD v Dřít}adě shodného Dočtu bodů.-

Výběr  projektů   bude  založen   na   principu   soutěže   mezi   předloženými   žádostmi.   Budou

;yobjreákntyů  bpurů]ťe#ítokvta:=évýdšgsaí:kyac=ej:eááí::u bF:cdhqyého   hod nocen í.   Počet   pod pořených

Postup  pro  hodnocení  a  výběr  projektů je  uveden  v  dokumentu „Způsob  výbéru pro/.ekfů
na    riAŠ,    řešení   střetu  .zájn;ů   -a   za;učení   transparentnosti    pro    Programový    rámec
Programu  rozvoje venkova``.

Preferenční kritéria  pro výběr projektů jsou  součástí  Fichí,  které jsou  přílohou  této výzvy.

V případě  shodného  počtu  bodů  budou  projekty  řazeny  vzestupně  ď/e  výše  požadované
doface  (tzn.   preferován   bude  projekt  s  nižší  požadovanou  dotací).  V  případě,  že  i  výše
požadované dotace  bude shodná,  bude  rozhodovat m/'sťo rea/Í-zace v obcí., kferá má méně
obyvate/   (pro   určení   velikosti   obce  je   považován   za   závazný   dokument   ČSÚ:   Počet
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obyvatel   v  obcích   české   republiky   k   1.1.   roku   předložení  Žádosti   o  dotaci   na   MAS.   V

::ítp:::,,ckĚehopborJůe#těrubu::ftLea:`3;#e|v;j:ídc:.t?i33;ícchh,oššíEů:ítiepftčee#ť:atper'.,:i:
realizován.).

Přílohv stanovené MAS:

žadatel   je   povinen   společně   s  Žádostí   o   dotaci   předložit   všechny   relevantní   povinné
přílohy  uvedené  v  Pravidlech,  kterými  se  stanovují  podmínky  pro  poskytování  dotace  na
projekty  Programu  rozvoje  venkova  na  období  2014  -2020  pro  operaci  19.2.1  Podpora
provádění operací v  rámci  strategie  komunitně vedeného  místního  rozvoje.

Nad  rámec těchto  příloh  uvedených  v  Pravidlech  stanovila  MAS  následující  přílohy:

i)   Povinné přílohy stanovené MAS:

Povinnými  Dřílohami_  k žádosti  o  dotaci  isou:
•     Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného  místního  rozvoje  pro  území

Místní  akční  skupiny  POHODA venkova  na  období  2014  -  2020  (vzor zveřejněn  na
webu  MAS)  -  prostá  kopie.

•     V  případě,  že  pro  realizaci  projektu  (či  jeho  jednotlivé  části)  není  třeba  stvavební
póvdiení .nebo.  ohiášení  stajb;  nebo`jirié  opátření  stavebnírio  úřadu,  pak  čestné
prohlášení žadatele ke stavebním  pracím  (vzor je zveřejněn  na webu  MAS)  -
prostá  kopie.  Toto  čestné  prohlášení  se dokládá  pouze v  případě,  že jsou  součástí
projektu stavby,  stavební úpravy,  udržovací práce na  stavbách  či terénní  úpravy.

•     V  případě,  že  projekt  (či  jednotlivé  části  projektu)  nepodléhá/jí  řízení  stavebního
úřadu   a   součástí   projektu   jsou   stavby,   stavební   úpravy,   udržovací   práce   na
stavbách  či  terénní  úpravy,  doloží  žadatel  vyjádření  stavebního  úřadu,  že  na
daný  projekt  není  zapotřebí  stavební  povolení,  ohlášení  stavby  ani  jiné  opatření
stavebního  úřadu  -  prostá  kopie.

2)   Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení   nepovinných   příloh   nemá   vliv   na   příjem   žádosti   -   má   vliv   pouze   na   výši
bodového  ohodnocení  projektu.

NeDov_j_nQii_ý_m_iDřílohamikžádostiodotaciisou:
;Éil-=J-ň.í ----;i-zika  projektu  (vzor  zvéřejněn  na  webu  MAS)  -  prostá  kopie.  žadatel

předkládá  pouze  v případě,  že  požaduje  body  za  preferenční  kritérium  V projektu
jsou  uvedena  hlavní  rizika  v  realizační  fázi  i  ve  fázi  udržitelnosti  a  způsoby  jejich
eliminace.

Výpis   (mapa)   z lesního   hospodářského   plánu   (LHP)/Iesní   hospodářské
osnovy v(LHO)  ob€,ah_ťjí.cí .údaje  o  poro.:tnícp  sgupiná`fh .vĚ.  jejicft  Výměr  -_ Prosvtá.
kopie.    Žadatel   předkládá   pouze   v případě,   že   požaduje   body   za   preferenční
kritérium  Celková  plocha týkající se  podpory.

V  případě,  že  žadatel  požaduje  body  za  preferenční  kritérium  Realizace  projektu  v
lesích  s  převažující  funkcí,  pak  doloží  souhlas  odborného  lesního  hospodáře
(OLH),  který  potvrdí  správnost  zařazení  lesních  pozemků,  na  kterých  je  projekt
rveya;ín°ěvnáén'stdr°anpťeDvažžáudj:C:třaot%:ar:::e:aoáppjř::°#aosLeHP_řepdrk:štdáákvoepífe°.rměk°mpletně

V  případě,  že  žadatel  požaduje  body  za  preferenční  kritérium  Realizace  projektu  v
lesích  s  převažující  funkcí  a  dokládá  souhlas  odborného  lesního  hospodáře  (OLH),
pak doloží i pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení   licence   pro   výkon
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činnosti   odborného   lesního   hospodáře   (§  37  zákona   č.  289/1995   Sb.,  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 technické  údaje projektu.

•    čestné   prohlášení   ke   komunitnímu   plánování,   dokumenty   prokazující
komunitní plánování  projektu  (např.  zápisy,  prezenční listiny, fotodokumentace,
ankety,  průzkuvmy atd.)`.a  zápis (příp\ výp.is) .z jsdnápí za_Stypi.telstva  Pbcef
prostá  kopie.  Žadatel  předkládá  pouze v případě, že  požaduje  body za  preferenční
kritérium  Příprava  projektu  obsahuje  prvky  komunitního  plánování.

•    čestné    prohlášení    ke    zlepšení    přístupu     k    zemědělské    půdě    vč.
fgtodokumentace  a  mapy  aktuálního  stavu  předmětné  cesty  -  prostá  kopie.
Žadatel   předkládá   pouze  v případě,  že   požaduje   body  za   preferenční   kritérium
Zlepšení přístupu  k zemědělské  půdě.

•     Potvrzení vydané  obcí  nebo  obcemi,  které  se  nachází  v  projektem  dot.čeném
katastrálním-  území,  že  mají  schválený  územní  plán  -  broštá  kopie.  Žadatel
předkládá  pouze v  případě,  že  požaduje  body  za  preferenční  kritérium  Obec/obce,
které   se   nachází   v   projektem   dotčeném   katastrálním   území,   mají   schválený
územní  plán,

•     Přehled    zdravotně    či    sociálr\ě    znevvýhodněp.ýep_.  3.aměstnan€,P    (yzo.r
ZpvoeřraeJďnu;:bnoadywezbauprMe#esr)en-čnpír°k:;táér:u°#ežaždaa:ea/tez/a#ěesdtkn/a±vdaÉzpd°ruazveotvněpřífas:cěi'áižneě^
-znevýr;odněné   zaměstnance.   V případě,   Ž.e   dp   znev.ýhodněvných  _zaměstr.a`rců.

žadatel    zařadí    i    absolventy,    bude    současně    doloženo    Čestné    prohlášení
absolventa (vzor zveřejněn  na webu  MAS) -  prostá  kopie.

•č_es::oéstpár°kh:ÉÍše:nížakdvaxeu/žjt#end°kxaÉdtáecphonu°z[e°g#(íVpza°drě:Vežřeejnpěonžandauj:ebbuodMyASz)a

preferenční  kritérium  V  rámci  založení  nového  či  modernizace  stávajícího  podniku
budou  využity  nové technologie.

•     Platný  €ertifikát.,znaĚky  ,,ORLICKÉ`,.HOTY =  regvioná.lní. pr.odukt``  -.Prosvtá
kk°rfiťeĚ;ÍuZ:d_Ža_atde_:_tep_iř±;edk_::l_Éběp°pUozdeá.ní,žf3::tí'oždeotpa°cřandaujMeAsb°ddryž.,tze;empr%:oennĚ::í

značky  „ORLICKÉ  HORY -regionální  produkt".

•    Analýza území v oblasti cestovního ruchu, ze které vyplývá, že dané vybavení
n€bo  služba  v  obci  chybí,  nebo  přímo  potvrzení  dané  obce  -   prostá   kopie.
Žadatel   předkládá   pouze  v případě,  že   požaduje   body  za   preferenční   kritérium
Projekt  je  zaměřen  na  zlepšení  nabídky  cestovního  ruchu  v  území  MAS  POHODA
venkova.

•     Výpis   z Evidence   zemědělského    podnikatele,    obchodního    či    živnostenského
rvejstříku  s `yvedppí.m  data  zápi.5.u  dp`. př`í,slušnš  e.viqepce.či  rejstřík_u  -puro,stá .kppie.

Ž.adatel   předkládá   pouze  v případě,   že   požaduje   body  za   preferenční   kritérium
žadatel  má  zkušenosti  s  podnikáním.

Podrobný  obsah   Fichí  je   přílohou  této  výzvy,  je  také  vyvěšen   na   webových   stránkách
www.Dohodavenkova.cz
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Termín Čas Místo Obec
4,1.  2018 13:00  h. Opočenská  436  (kancelář MAS) Dobruška

V  jiné  dny  je  vedoucí  zaměstnanec  strategie  CLLD  a  další  pracovníci  MAS  k  dispozici  v

5;=;§,á:r]nMaASúeBg#hv,tstsrátnkkááncíhč,MPAosS.kyžndoůu;oáauduoÉZ:s:áhoenptř:tkotůcnhosutyegreancy;cvhníxů
kanceláře  doporučujeme  zájemcům   o   konzultace  sjednat  si  termín   konzultace   předem
prostřednictvím  elektronické  či  telefonické  komunikace! ! !

Závěrečné ustanovení:
Na  webových  stránkách  MAS:  www.Dohodavenkova.cz jsou  v sekci  STRATEGIE  2014+  -

ťoŤťxenMVAsk*zYě#apY.pž3ů:ábmoJ#errur:r=jceikt3RnvazMVÁi:Jnřěenšěnívšset::tnuyz#`naí
zaručení  transparentnosti   pro   programový   rámec   Programu   rozvoje   venkova,   Aktuální
znění vyhlášených  Fichí,  vzory  příloh).

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,eaari.cz/Drv a
www.szif.cz.

EHEEEEEEEEiEE
Bc.  Zdeněk  Drašnar,  osoba  zastupující

MĚSTYS  NOVÝ  HRÁDEK  při  výkonu  funkce  předsedy  MAS

E3®H®DAVE"#QVA
mi€.tní      akčni       gkupina


