Místní akční skupina Otevřené zahrady Jičínska z. s. vyhlašuje Výzvu
MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční
skupiny Otevřené zahrady Jičínska na období 2014 – 2020.
Termín vyhlášení výzvy: 05. 04. 2019
Termín příjmu žádostí: od 22. 04. 2019 do 10. 05. 2019 - podání Žádosti o dotaci
na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
(Žadatel může podávat žádosti o dotaci až do půlnoci daného dne, po 18 hodině ale SZIF
negarantuje funkčnost Portálu farmáře)
Termín registrace na RO SZIF: 26. 06. 2019
Termín a místo 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, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je
nutno rezervovat. Příjem probíhá v kanceláři Otevřené zahrady Jičínska z. s., ulice 17.
listopadu 1074, 2. patro dveře č. 220, 506 01 Jičín.
Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena
SCLLD.
Kontaktní údaje:
Otevřené zahrady Jičínska z. s., ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín, Mgr. Kamila
Kabelková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 602 420 396, e-mail:
prv@otevrenezahrady.cz nebo otevrenezahrady@seznam.cz
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 3. výzvu je 13 298 590 Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.
Číslo
Fiche

Název Fiche

1

Retence vody v lesích

2

Stezky v lesích včetně
vybavení

Vazba Fiche na článek Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 24, odstavec 1., písmeno a) –
Zavádění preventivních
protipovodňových opatření v lesích
Článek 25
- Neproduktivní investice v lesích

Alokace
pro 2. výzvu
600 000 Kč
119 000 Kč

1

3

Lesnická infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura

600 000 Kč

4

Polní cesty včetně
souvisejících objektů

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) –
Zemědělská infrastruktura

7 485 000 Kč

5

Investice do
zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků

196 042 Kč

6

Podpora zemědělských
produktů

500 000 Kč

7

Nezemědělská činnost

8

Sdílení zařízení a zdrojů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) –
Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
Článek 35, odstavec 2., písmeno c) –
Sdílení zařízení zdrojů

3 303 548 Kč
495 000 Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
http://www.otevrenezahrady.cz/vyzvyprv
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude zbývající
alokace převedena do Fiche s hraničním projektem, který požaduje v porovnání
s případnými dalšími hraničními projekty v jiných Fichích nejméně prostředků pro to, aby
byl projekt podpořen v plné výši.
V případě hraničního projektu bude alokace buď navýšena dle předcházejícího principu,
který bude platit i u ostatních Fichí stejné výzvy nebo bude hraniční projekt podpořen
v rámci navýšení alokace Fiche v dalším roce, pokud to finanční plán umožní.
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 předpisu „Interní postupy Otevřené
zahrady Jičínska z. s. pro programový rámec PRV.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt s nižší částkou požadované
dotace.
Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti o dotaci. Neúplné
žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
 Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje pro území
místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska na období 2014 – 2020, viz.
Příloha č. 1 této výzvy.
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Nepovinné přílohy
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádostí – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
Nepovinnými přílohami k žádosti o dotaci jsou dle Fichí a preferenčních kritérií (PK) tyto
přílohy:
Fiche č. 1 Retence vody v lesích
- Smlouva o spolupráci, kde bude popsána role partnerů v průběhu projektu (PK č. 4)
Fiche č. 2 Stezky v lesích včetně vybavení
- Smlouva o spolupráci, kde bude popsána role partnerů v průběhu projektu (PK č. 5)
Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura
- Smlouva o spolupráci, kde bude popsána role partnerů v průběhu projektu (PK č. 3)
Fiche č. 4 Polní cesty včetně souvisejících objektů
- Smlouva o spolupráci, kde bude popsána role partnerů v průběhu projektu (PK č. 3)
Fiche č. 5 Investice do zemědělských podniků
- Prohlášení žadatele o velikosti podniku dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1 (PK č. 3)
- Výpis z katastru nemovitostí – stavba a fotodokumentace stávajícího objektu (PK č. 5)
- Produktový list k nové technologii při podání žádosti o platbu (PK č. 7)
- Výpis z katastru nemovitostí – pozemky (PK č. 8)
- Smlouva o spolupráci, kde bude popsána role partnerů v průběhu projektu (PK č. 9)
Fiche č. 6 Podpora zemědělských produktů
- Prohlášení žadatele o velikosti podniku dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1 (PK č. 3)
- Výpis z katastru nemovitostí – stavba a fotodokumentace stávajícího objektu (PK č. 5)
- Produktový list k nové technologii při podání žádosti o platbu (PK č. 6)
- Výpis z katastru nemovitostí – pozemky (PK č. 7)
- Smlouva o spolupráci, kde bude popsána role partnerů v průběhu projektu (PK č. 8)
Fiche č. 7 Nezemědělská činnost
- Výpis z katastru nemovitostí – stavba a fotodokumentace stávajícího objektu (PK č. 4)
- Produktový list k nové technologii při podání žádosti o platbu (PK č. 5)
- Výpis z katastru nemovitostí – pozemky (PK č. 6)
- Výpis z evidence zemědělských podnikatelů (PK č. 7)
- Doklad o splnění podmínek ve vztahu k venkovské turistice a návštěvnosti dle kritéria
přijatelnosti uvedeného v Pravidlech 19.2.1 (PK č. 8)
- Smlouva o spolupráci, kde bude popsána role partnerů v průběhu projektu (PK č. 9)
Fiche č. 8 Sdílení zařízení a zdrojů
- Výpis z evidence každého zemědělského podnikatele, který je zapojen do spolupráce
v rámci žádosti o dotaci (PK č. 1)
- Smlouva o sdružení společníků do společnosti dle § 2716 a následných dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (PK č. 1 a PK č. 4)
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
http://www.otevrenezahrady.cz a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři Místní
akční skupiny.

Konzultace pro žadatele:
Seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů se uskuteční v pondělí 8. 4. 2019
od 16:00 v přednáškové místnosti v muzejním nádvoří, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01
Jičín.
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.
Konzultace k projektům poskytují pracovníci MAS:
Mgr. Kamila Kabelková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 602 420 396,
email: prv@otevrenezahrady.cz nebo otevrenezahrady@seznam.cz
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.otevrenezahrady.cz/vyzvyprv jsou v sekci Výzvy pro
žadatele 2018 – 2022 zveřejněny aktuální dokumenty k výzvě:















Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční skupiny
Otevřené zahrady Jičínska na období 2014 – 2020 - Programový rámec Program
rozvoje venkova zde.
Výzva č. 3 PRV
Výzva č. 3 PRV - Příloha č. 1 - Soulad se SCLLD - vzor
Interní postupy Otevřené zahrady Jičínska z. s. k PRV
Aktuální znění vyhlášených Fichí PRV
Pravidla pro operaci 19.2.1
Posuzování podmínek finančního zdraví
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních
podniků
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
Žádost o přístup do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
Příručka pro zadávání zakázek PRV na období 2014 – 2020 (verze 4)
Příručka pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4)

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.

……………………………………………………………………
Jiří Drška,
předseda MAS OZJ
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