Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
1. Výzva MAS Jemnicko, o.p.s.
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na
období 2014 – 2020
Název SCLLD:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Jemnicko pro období 2014-2020

Termín vyhlášení výzvy:

19.6.2017

Termín příjmu žádostí:

od 4.7.2017 do 18.7.2017 do 12hodin v termínech
uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě
a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF:

do 27.9.2017

Místo podání žádostí:

Kancelář MAS Jemnicko, Husova 2, Jemnice 675 31
(budova Podnikatelského inkubátoru, 2. patro, č. dveří
3.01 – vedle výtahu)

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je
schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat projekty,
pouze pokud mají na území MAS místo realizace
(Seznam obcí v územní působnosti MAS Jemnicko je
přílohou č.1 této výzvy)

Kontaktní údaje:
Jméno

Funkce

Telefon

E-mail

Jana Karásková

Vedoucí pracovník
SCLLD

606205472

masjemnicko@seznam.cz

Ing. Lenka Gliganičová

manažer SCLLD

602779923

masjemnicko@seznam.cz

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s., Husova 103, Jemnice 675 31, IČ: 269 43 573
(kancelář MAS: Husova 2, budova Podnikatelského inkubátoru v Jemnici)
www.jemnicko.cz, e-mail: masjemnicko@seznam.cz, datová schránka: nbzsdhj
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Úřední dny pro konzultace a příjem žádostí:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:00 - 15:00
9:00 - 16:00
9:00 - 15:00
9:00 - 16:00
9:00 - 14:00

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 5 600 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 461, 465, 241.
Číslo
Fiche
461
465
241

Název Fiche
Zvyšování
konkurenceschopnosti
zemědělství
Investice do lesnické
infrastruktury
Podpora nezemědělského
podnikání

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

Alokace
pro 1. výzvu

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

2 300 000,- Kč

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Lesnická infrastruktura
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

2 000 000,- Kč
1 300 000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
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.
Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu,
který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou
výši bodů) v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje minimálně 50 %
požadované výše dotace daného projektu.
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 „Interních postupech pro PRV“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
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V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn projekt s vyšším počtem vytvořených
pracovních míst a dále případně projekt s nižší celkovou výší dotace v Kč.
Přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy stanovené MAS:
Povinné přílohy k předkládání žádostí jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele 19.2.1.
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti.
Nepovinné přílohy stanovené MAS:
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového
ohodnocení projektu.
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je držitelem regionální
značky „Vysočina, regionální produkt“ nebo „Znojemsko regionální produkt“, pak
platný certifikát známky – prostá kopie v případě, že žadatel vlastní na některé
produkty osvědčení o označení původu nebo jako produkt s chráněným zeměpisným
označením nebo jako zaručená tradiční specialita, či Regionální potravina doloží
k tomu osvědčení/certifikát – prostá kopie
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za Ekologického zemědělce, doloží
smlouvy s kontrolní organizaci a rozhodnutí o registraci, nebo certifikát či platné
osvědčení – prostá kopie
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za Mladého začínajícího
zemědělce, předloží osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele –
prostá kopie.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy,
doloží při Žádosti o dotaci výpis z katastru nemovitostí (dostačující je elektronický
náhled).
 V případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za to, že je Živnostník nebo malý
podnik u Fiche č. 461, doloží při Žádosti o dotaci vyplněnou přílohu č. 5 dle pravidel
19.2.1.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium – Podpora
zahájení nového podnikání – doloží výpis z Živnostenského nebo Obchodního
rejstříku( stačí výtisk z www.rzp.cz nebo http://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik)

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.jemnicko.cz
Konzultace pro žadatele:
MAS Jemnicko, o.p.s. bude pořádat pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů.
Termín a místo konání semináře bude zveřejněno na webových stránkách MAS Jemnicko,
o.p.s.
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V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v úředních hodinách v sídle kanceláře
MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na
webových stránkách. Doporučujeme prokonzultovat Váš projekt před datem podání. Závazný
termín konzultace je nutno předem domluvit.

Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS www.masjemnicko.cz jsou v sekci Výzvy PRV 2014-2020
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě.
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.

Lenka
Gliganičová

Digitálně podepsal Lenka Gliganičová
DN: c=CZ, ou=P528831, cn=Lenka
Gliganičová, sn=Gliganičová,
givenName=Lenka,
serialNumber=P528831
Datum: 2017.06.19 11:05:46 +02'00'

………………………………………………………………
Ředitelka MAS
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Přílohy:
Příloha č.1
Územní působnost MAS

Seznam obcí MAS Jemnicko
Bačkovice
Báňovice
Bítov
Budíškovice
Budkov
Dešná
Chotěbudice
Chvalatice
Jemnice
Jiratice
Kdousov
Korolupy
Kostníky
Lančov
Lesná
Lhotice
Lomy
Lovčovice
Lubnice
Menhartice
Mladoňovice
Onšov
Oponešice
Oslnovice

Pálovice
Písečné
Podhradí nad Dyjí
Podmyče
Police
Rácovice
Radotice
Slavíkovice
Slavonice
Stálky
Starý Petřín
Šafov
Štěpkov
Štítary
Šumná
Třebelovice
Třebětice
Uherčice
Vranov nad Dyjí
Vratěnín
Vysočany
Zálesí
Zblovice
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Příloha č.2
Číslo Fiche

Název Fiche

Zvyšování
konkurenceschopnosti
zemědělství

461

Výše způsobilých
výdajů max/min

Max. míra podpory

Alokace Fiche v Kč

50.000,/5.000.000,-

50%
navýšení pro mladé
začínající zemědělce o
10%
navýšení o pro "LFA
oblasti" o 10%

2.3000.000,-

Definice příjemce:

Popis Fiche

Oblast podpory

Zemědělský podnikatel
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Přispívá ke výšení životaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti. Zavádí a zlepšuje inovativní zemědělské
technologie a udržitelné obhospodařování, zlepšení hospodářské
výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich
restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry
účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských
činností.
Dle článku 17, odstavce 1., písmeno a) Nařízení PRV: Podpora zahrnuje
hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena
na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též
investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v
zemědělském podniku.

Číslo Fiche

Název Fiche

Výše způsobilých
výdajů max/min

Max. míra podpory

Alokace Fiche v Kč

465

Investice do
lesnické
infrastruktury

50.000,/5.000.000,-

90%

2.000.000,-

Definice příjemce

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností,
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

Popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu
k lesní půdě. Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a ke konkurenceschopnosti zemědělské činnosti. Zavádí a zlepšuje
inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování lesů.

Oblast podpory

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s
rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících
objektů a technického vybavení.
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Číslo Fiche

Název Fiche

Výše způsobilých
výdajů max/min

Max. míra podpory

Alokace Fiche v Kč

241

Podpora
nezemědělského
podnikání

50.000,/5.000.000,-

Malý + mikro podnik 45%,
Střední podnik35%, Velký
podnik 25%

1.300.000,-

Definice příjemce

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností. Podpora přispívá k sociálnímu začleňování,
snižování chudoby a k hospodářskému rozvoji ve venkovských oblastech.
Usnadňuje diverzifikaci, vytváření malých podniků a tvorbu pracovních
míst.

Oblast podpory

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby
lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č.
651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40
Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1
Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s
pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování,
stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou
oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní
rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N
82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a
rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
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Příloha č. 3 Počet obyvatel
Bačkovice
Báňovice
Bítov
Budíškovice
Budkov
Dešná
Chotěbudice
Chvalatice
Jemnice
Jiratice
Kdousov
Korolupy
Kostníky
Lančov
Lesná
Lhotice
Lomy
Lovčovice
Lubnice
Menhartice
Mladoňovice
Onšov
Oponešice
Oslnovice
Pálovice
Písečné
Podhradí nad Dyjí
Podmyče
Police
Rácovice
Radotice
Slavíkovice
Slavonice
Stálky
Starý Petřín
Šafov
Štěpkov
Štítary
Šumná
Třebelovice
Třebětice
Uherčice
Vranov nad Dyjí
Vratěnín
Vysočany
Zálesí
Zblovice

v obcích v MAS Jemnicko k 1.1.2017
103
103
157
741
367
609
99
106
4 075
74
113
154
188
229
270
155
122
61
66
133
402
75
183
83
160
516
52
96
346
109
120
200
2 461
128
224
150
110
623
622
420
314
383
819
307
92
169
43
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