Místní akční skupina České středohoří, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 4 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
MAS České středohoří 2014 - 2020
Termín vyhlášení výzvy: 1.3.2021
Termín příjmu žádostí: od 17.3. do 1.4.2021- podání Žádosti o dotaci na MAS
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 9.6. 2021
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 ve všední dny 8,30 – 13,30 hod. v Ploskovicích 50, 411 42,
kancelář MAS, 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 SCLLD.
Býčkovice, Chudoslavice, Ploskovice, Trnovany, Třebušín, Žitenice, Hlinná, Kamýk,
Lhotka nad Labem, Libochovany, Malé Žernoseky, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Píšťany,
Velké Žernoseky, Žalhostice, Drahobuz, Horní Řepčice, Chotiněves, Levín, Lovečkovice,
Snědovice, Úštěk, Litoměřice, Terezín, Chodouny, Křešice, Liběšice, Mlékojedy, Polepy,
Prackovice nad Labem, Vrbice, Vrutice
Kontaktní údaje:
Ing. Bohumír Jasanský, vedoucí zaměstnanec SCLLD, projektový manažer PRV
e-mail: mascs@tiscali.cz, tel: 724 134 539,
Alena Trnková,
tel: 417 639 613

administrativní

pracovník,

e-mail:

administrativa@mascs.cz

,

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. Výzvu je 7.318.001,--Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 5.

Číslo
Fiche
F5

Název Fiche
Obnova venkovských
sídel

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 20, Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských
oblastech

Alokace
pro 4. výzvu
7.318.001,-Kč
1

písmeno a) Veřejná prostranství
v obcích
písmeno e) Vybrané kulturní
památky
písmeno f) Kulturní a spolková
zařízení včetně knihoven
Podrobný obsah Fiche je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.mascs.cz
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 Manuálu - způsobu výběru projektů
na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti,(Vnitřní směrnice SCLLD/PRV 1).
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě rovnosti bodů rozhoduje výše celkových výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, projekt s nižšími celkovými výdaji, ze kterých je stanovena dotace bude
podpořen přednostně.
Přílohy stanovené MAS:
Preferenční kritérium 1, Partnerství:
Pokud bude žadatel požadovat přidělení bodového hodnocení, doloží v případě zapojení
partnera do projektu v rámci žádosti o dotaci Smlouvu o partnerství, ze které je patrné
zapojení partnera do jednotlivých fází projektu.
K Žádosti o platbu žadatel doloží Zprávu o plnění Smlouvy o partnerství.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:
Fiche 5
10.3.2021
Ploskovice 50
V 9,00 hod.

Sál SKC

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.
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) doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 2-3
pracovních dní před termínem předání na SZIF.
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Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.mascs.cz jsou v sekci Výzvy PRV
https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-prv zveřejněny všechny aktuální dokumenty k
výzvě:
- Dokument Způsob výběru projektů na MAS , řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti MAS České středohoří, z.s., Program rozvoje venkova
- PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ, Etický kodex
- Aktuální znění vyhlášené Fiche
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. https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

signed
Alena Digitally
by Alena Vacková
2021.02.09
Vacková Date:
11:20:48 +01'00'

……………………………………………………………………
Alena Vacková
předsedkyně správní rady MAS
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