Místní akční skupina Lípa pro venkov z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem
Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Lípa pro venkov i pro město
Termín vyhlášení výzvy: 29. 6. 2020
Termín příjmu žádostí: od 3. 8. 2020 do 31. 8. 2020 – podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 27. 10. 2020
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí o
dotaci na MAS v termínech uvedených jako úřední dny - pracovní dny 8-15 hod., vždy po
telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena strategie komunitně
vedeného místního rozvoje „Lípa pro venkov i pro město“.
Kontaktní údaje:
manažer MAS – Mgr. Radek Tvrdík, e-mail: tvrdik@lipaprovenkov.cz, tel.: 724 106 051
manažer OP a PRV – Ing. Marie Ripplová, e-mail: ripplova@lipaprovenkov.cz, tel.:
777 222 603
asistentka kanceláře MAS – Iveta Marhanová, e-mail: info@lipaprovenkov.cz, tel.:607
966 443
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládané alokace:
Celková výše dotace pro Výzvu MAS č. 6 PRV je 5.500.000,- Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci fiche č. 15.

Číslo
Fiche
F15

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1305/2013

Alokace
pro výzvu
MAS č. 5 PRV

Rozvoj venkova

Článek 20 - Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech
a) Veřejná prostranství v obcích
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

5.500.000,- Kč

Popis Fiche je přílohou této výzvy.
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Výběr projektů v dané Fichi a postup v případě shodného počtu bodů:
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interní směrnici MAS Lípa pro
venkov z.s. ke kontrole, hodnocení, výběru a administraci předložených Žádostí o
podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020“.
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení.
Preferenční kritéria a bodové hladiny pro hodnocení a výběr projektů jsou součástí popisu
fiche,
která
je
zveřejněna
s
touto
výzvou
na
internetových
stránkách
www.lipaprovenkov.cz.
V případě rovnosti bodů bude upřednostněn projekt s nižší finanční náročností (výše
výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, uvedená v Žádosti o dotaci).
Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a
finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS.
Podpora hraničního projektu v této výzvě není možná.
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené Pravidly 19.2.1:
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a
specifikovány v Pravidlech pro operaci 19.2.1 (verze platná ke dni vypsání Výzvy MAS č.
6 PRV):
-

část B- Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola
předkládaných příloh
část C- Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
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Seznam

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:
-

V případě, že jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy a práce, udržovací
práce na stavbách nebo terénní úpravy a projekt nevyžaduje stavební povolení
nebo ohlášení stavby, žadatel i přesto doloží stanovisko příslušného stavebního
úřadu.

Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.
Fiche č. 15 – Rozvoj venkova
V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu č. 4
fiche č. 15 „Daňová výtěžnost obce (dle uvedeného místa realizace v Žádosti o
dotaci) na obyvatele za rok 2019“, pak tuto skutečnost doloží vyplněním Přílohy č.
1 této Výzvy a přehledem o celkových částkách výnosů daní, které byly obci
převedeny Finančním úřadem pro Středočeský kraj na převodový účet určený pro
zasílání výnosů daní v období od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 (tento dokument bude
potvrzený starostou obce).
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Konzultace a seminář pro žadatele:

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele Seminář pro žadatele ve Výzvě MAS č. 6 PRV.
Termín: 7. 7. 2020
Kde: OÚ Zbraslavice č. p. 7, zasedací místnost
Bližší informace najdete v pozvánce na seminář uveřejněné společně s Výzvou MAS č. 6
PRV.
V jiné dny jsou manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo si lze
domluvit konzultace na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS www.lipaprovenkov.cz jsou zveřejněny všechny aktuální
dokumenty k Výzvě MAS č. 6 v sekci Období 2014–2020/Program rozvoje
venkova/Výzvy:







Interní směrnice MAS Lípa pro venkov z.s. ke kontrole, hodnocení, výběru a
administraci předložených Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu (dotaci)
předložených na základě Výzvy komunitně vedeného místního rozvoje
Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s.– interní předpis k zamezení střetu zájmů
Aktuální znění vyhlášené fiche včetně preferenčních kritérií
Pozvánka na seminář
Přílohy k Výzvě MAS č. 6 PRV

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.

……………………………………………………………………
Ondřej Havlovic, předseda MAS

Seznam příloh k Výzvě MAS č. 6 PRV:
Příloha č. 1 – Daňová výtěžnost obce na obyvatele za rok 2019
Příloha č. 2 – Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
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