Seminář pro žadatele v rámci vyhlášení výzvy
MAS Vladař o.p.s.
6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Informace o výzvě, podmínkách a podporovaných aktivitách naleznete také na webu:

prv.vladar.cz nebo www.vladar.cz
Datum a místo konání:
20.07.2022 od 15:00 hodin

Obsah semináře
1. Prezence účastníků
2. Představení výzvy a vyhlašovaných Fichí
3. Proces podávání žádosti na MAS, Portál Farmáře
4. Způsobilost výdajů
5. Proces hodnocení a výběru projektů, průběh administrace
6. Dotazy a diskuze
7. Závěr

Základní informace o výzvě MAS č. 6
➢

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 - 2020

➢

Termín vyhlášení výzvy: 13.07.2022

➢

Termín příjmu žádostí přes Portál farmáře: od 27.07.2022 do 12.08.2022

➢

Termín registrace na RO SZIF: 31.08.2022

➢

Podání příloh k žádosti v listinné podobě do kanceláře MAS Vladař, o.p.s., Masarykovo nám. 22, 441 01 Podbořany,
1. patro, 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.

➢

Celková alokace na výzvu:

➢

Minimální výše způsobilých výdajů projektu:

➢

Maximální výše způsobilých výdajů:

➢

POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace pro danou Fichi!

➢

Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi

➢

Projekt lze realizovat na území MAS Vladař o.p.s.

➢

Více informací naleznete na www.vladar.cz – dotace a podpora – PRV - 6. Výzva MAS Vladař PRV2014+

21 325 044,- Kč
50 000,- Kč
5 000 000,- Kč

Společné podmínky:
➢

Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy)
nejdříve ke dni podání ŽoD na MAS,
- uhrazeny musí být nejpozději do data předložení ŽoP

➢

Realizace projektu - žadatel/příjemce je povinen zajistit realizaci projektu do 24
měsíců od podpisu Dohody,

➢

Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce dotace (až za 5 let je plně žadatele),

➢

Preferenční kritéria - žadatel musí získat minimální počet bodů stanovený MAS v
rámci preferenčních kritérií,

➢

Archivace dokumentů min. 10 let od proplacení dotace,

➢

Dodržení požadavků na publicitu projektu

Společné podmínky:
➢

Za danou Fichi v dané výzvě MAS lze podat pouze jednu žádost o
dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání,

➢

Žadatelem požadované bodové hodnocení v Žádosti o dotaci nemůže
být ze strany žadatele dotace po podání ŽoD na MAS jakkoliv měněno
a upravováno,

➢

V případě, že žadatel v ŽoD nevyplní požadované bodové hodnocení
konkrétního preferenčního kritéria, pohlíží se na takové kritérium jako by
za něj žadatel body nepožadoval,

➢

Dodatečné navýšení dotace ze strany žadatele není možné

Společné podmínky:
➢

V případě vytvoření nových pracovních míst – postupujete dle Metodiky tvorby
pracovních míst (Příloha 14 Pravidel 19.2.1). Nově vzniklé pracovní místo musí být
vytvořeno nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na účet příjemce;
- udržitelnost je 3 roky - malý nebo střední podnik / 5 let - velký podnik,

➢

Příloha Finanční zdraví – u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena
dotace, přesahují 1 000 000,- Kč (Postupuje se dle Metodiky výpočtu finančního zdraví),

➢

Žadatel/příjemce dotace musí mít uspořádány právní vztahy k nemovitostem, na kterých
budou realizované stavební výdaje, nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje,
technologie nebo vybavení dle specifických podmínek Pravidel od data podání žádosti o
platbu na MAS do konce lhůty vázanosti projektu na účel,

➢

Podmínka zápisu do evidence skutečných majitelů, týká se všech právnických osob
zapsaných ve veřejných rejstřících. Netýká se fyzických osob, osob veřejného práva a
právnických osob registrovaných mimo režim veřejných rejstříků. Žadatel musí být v
Evidenci skutečných majitelů zapsán nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí, tedy
nejpozději do 12.08.2022. V případě nesplnění této podmínky bude žadateli ukončena
administrace.

Financování projektu
➢

Žadatel/příjemce dotace zabezpečuje financování realizace projektu
nejprve z vlastních zdrojů,

➢

Hotovostní platba do výše max. 100 000,- Kč,

➢

Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu

➢

V případě financování projektu půjčkou, úvěrem, (třetí stranou) nesmí
být majitelem předmětu projektu banka (třetí strana), ale vždy žadatel.
(Př: pořízení automobilu leasingem je nezpůsobilé, jelikož žadatel není
majitelem do splacení leasingu.)

Fiche PRV1 - Investice do zemědělských podniků
čl. 17, odstavec 1., písmeno a)
➢

Alokace na Fichi : 1.104.753,- Kč

➢

POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace pro danou Fichi!

➢

Cíl: Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci
nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a
snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je
obnova zásadní pro další činnost.

➢

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

➢

Žadatel dotace: zemědělský podnikatel

-

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
+ 10 % navýšení pro mladé začínající zemědělce

+ 10 % navýšení pro oblast čelící přírodním a jiným zvláštním omezením (dle ANC)
znevýhodněním

Způsobilé výdaje:
dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje
1) stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě (výstavba, modernizace a rekonstrukce
ustájovacích prostor, skladovacích prostor pro krmiva a steliva, pořízení technologií)

2) stavby, stroje a technologie pro rostlinou a školkařskou výrobu (výstavba, modernizace
a rekonstrukce pro skladování a sklizeň produktů, nových konstrukcí sadů a chmelnic,
skleníků apod., pořízení technologických linek )
3) pořízení zemědělských traktorů a speciálních zemědělských strojů
4) nákup nemovitostí

Preferenční kritéria – PRV1
➢

Snižování nezaměstnanosti – vytvoření nových pracovních míst

➢

Velikost projektu (preferovány jsou projekty menší před většími)

➢

Preference žadatelů, kteří dosud nebyli podpořeni v rámci SCLLD 2014 2020.

➢

Velikost podniku (preferovány jsou podniky s menším počtem zaměstnanců)

➢

Preference projektů rekonstrukcí budov před výstavbou nových a nákupem
strojů a zařízení

➢

Preference projektů, při kterých nedojde k odnětí pozemků ze ZPF.

➢

Maximální počet bodů: 100
Minimální počet bodů: 40

➢

Fiche PRV2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
čl. 17, odstavec 1., písmeno c)

Alokace na Fichi : 1.974.559 ,- Kč

POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace pro danou Fichi!

-

Cíl: Zvýšení efektivity výroby a celkové konkurence schopnosti malých a středních podniků v oblasti
zpracování zemědělských produktů. Umožnit zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv
využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení
dodavatelských řetězců.

-

Podpora zahrnuje: hmotné nebo nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh

-

Žadatel dotace: a) zemědělský podnikatel,
b) výrobce potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu,
c) výrobce krmiv,
d) jiný subjekt, aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

-

Výše dotace: a) v případě, kdy výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I – 50%
b) v případě, kdy výstupní produkt nespadá pod přílohu I – 35% pro střední podniky

a 45% pro malé a mikro podniky

Fiche PRV2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
čl. 17, odstavec 1., písmeno c)

Způsobilé výdaje:
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, které vedou k potřebě uvádění finálního produktu na trh.
-

1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)

-

2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, včetně nezbytných manipulačních ploch

-

3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících
při zpracování s výjimkou odpadních vod

-

4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

-

5) investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a
rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, e-shop apod.)

-

6) pořízení užitkových vozů N1, N2

-

7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

-

8) nákup nemovitosti

Preferenční kritéria – PRV2
➢

Snižování nezaměstnanosti – vytvoření nových pracovních míst

➢

Velikost projektu (preferovány jsou projekty menší před většími)

➢

Preference žadatelů, kteří dosud nebyli podpořeni v rámci SCLLD
2014 - 2020.

➢

Velikost podniku (preferovány jsou podniky s menším počtem
zaměstnanců)

➢

Preference projektů rekonstrukcí budov před výstavbou nových a
nákupem strojů a zařízení

➢

Preference projektů, při kterých nedojde k odnětí pozemků ze ZPF.

➢

Maximální počet bodů: 100
Minimální počet bodů: 40

Fiche PRV3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
čl. 19, odst. 1., písmeno b)

Alokace na Fichi : 3.901.865,- Kč

POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace pro danou Fichi!

-

Cíl: Investice na založení a rozvoj do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

-

Podpora zahrnuje: hmotné a nehmotné investice, které souvisejí se stavební obnovou
či novou výstavbou provozovny, nákup strojů a zařízení.

-

Žadatel dotace: Podnikatelské subjekty ve venkovských oblastech čímž je myšleno
území Mas Vladař o.p.s.

-

Výše dotace:

-

- 25% pro velké podniky

-

- 35% pro střední podniky

-

- 45% pro malé podniky

Fiche PRV3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
čl. 19, odstavec 1., písmeno b)

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje
1) novostavba, stavební obnova, modernizace provozovny, kanceláře, malé ubytovací zařízení
včetně stravování a budovy v rámci turistické infrastruktury a sportovišť (např. truhlárny,
autoopravny, zámečnictví, opravárenství, pneuservisy, pekárny, minipivovary, sušárny dřeva,
cukrárny, penziony ap.)
2) nákup strojů a zařízení (např. vybavení výše uvedených linek, obráběcí stroje, stavební stroje
a nářadí, užitková auta N1, HW, SW, včetně montážních prací)
3) nákup nemovitostí
Žadatelé i nadále mají možnost podávat žádosti o dotaci v režimu „de minimis“, který je
doposud v dané Fichi převážně využíván (98 %).

Preferenční kritéria – PRV 3
➢

Snižování nezaměstnanosti – vytvoření nových pracovních míst

➢

Velikost projektu (preferovány jsou projekty menší před většími)

➢

Preference žadatelů, kteří dosud nebyli podpořeni v rámci SCLLD 2014 - 2020.

➢

Velikost podniku (preferovány jsou podniky s menším počtem zaměstnanců)

➢

Preference projektů rekonstrukcí budov před výstavbou nových a nákupem strojů a
zařízení

➢

Preference projektů, při kterých nedojde k odnětí pozemků ze ZPF.

➢

Preference projektů s místem realizace v menších obcích před městy v území.

➢

Maximální počet bodů: 115
Minimální počet bodů: 45

Fiche PRV4 - Neproduktivní investice v lesích
čl. 25

Alokace na Fichi : 671.067,- Kč

POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace pro danou Fichi!

•

Cíl: Investice ke zvyšování enviromentálních a společenských funkcí lesa

•

Podpora zahrnuje: projekty vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti
území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí

•

Pro podporu: jsou způsobilé projekty zaměřené na posílení rekreační fce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba
herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí,
závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání
odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí.

•

Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL (pozemek určený k plnění fce lesa),
sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

•

Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve
výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Preferenční kritéria – PRV 4
➢

Velikost projektu (preferovány jsou projekty menší před většími)

➢

Preference žadatelů, kteří dosud nebyli podpořeni v rámci SCLLD 2014 - 2020.

➢

Preference projektů komplexně řešící téma zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa (vyšší počet realizovaných typů aktivit).

➢

Maximální počet bodů: 60
Minimální počet bodů: 25

Fiche PRV5 - Sdílení zařízení a zdrojů
Článek 35, odstavec 2., písmeno c)

Alokace na Fichi : 7.086.400,- Kč

POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace pro danou Fichi!

•

Cíl: Efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při ind. přístupu nebylo dosaženo.

•

Podpora zahrnuje: Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů, spolupráce v odvětví lesnictví atd

•

Pro podporu: společné pořízení strojů, výstavba, modernizace apod. viz Pravidla.

•

Žadatel: Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci do
společnosti dle § 2716 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

•

Výše dotace: 45% – 50%

Preferenční kritéria – PRV 5
➢

Snižování nezaměstnanosti – vytvoření nových pracovních míst

➢

Velikost projektu (preferovány jsou projekty menší před většími)

➢

Preference žadatelů, kteří dosud nebyli podpořeni v rámci SCLLD 2014 - 2020.

➢

Preference projektů rekonstrukcí budov před výstavbou nových a nákupem strojů a
zařízení

➢

Preference projektů, při kterých nedojde k odnětí pozemků ze ZPF.

➢

Preference projektů s místem realizace v menších obcích před městy v území.

➢

Maximální počet bodů: 95
Minimální počet bodů: 35

Fiche PRV6 - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Článek 35, odstavec 2., písmeno d)

Alokace na Fichi : 3.543.200,- Kč

POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace pro danou Fichi!

•

Cíl: Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a
rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.

•

Podpora zahrnuje: koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě
podnikatelského plánu spolupráce. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci
projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou podporované spolupráce může
být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého
prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej) atd.

•

Pro podporu: jsou způsobilé konkrétní projekty, podnikatelské plány atd viz Pravidla.

•

Žadatel: Uskupení minimálně dvou subjektů, které splňují definice uvedené níže a kteří mají
Živnostenský list/Výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace.
Uskupení žádá o podporu prostřednictvím jednoho ze spolupracujících subjektů, tj. žadatele; C.

•

Výše dotace: 25% - 45% podle velikosti podniku

Preferenční kritéria – PRV 6
➢

Snižování nezaměstnanosti – vytvoření nových pracovních míst

➢

Velikost projektu (preferovány jsou projekty menší před většími)

➢

Preference žadatelů, kteří dosud nebyli podpořeni v rámci SCLLD 2014 - 2020.

➢

Preference projektů rekonstrukcí budov před výstavbou nových a nákupem strojů a
zařízení

➢

Preference projektů, při kterých nedojde k odnětí pozemků ze ZPF.

➢

Preference projektů s místem realizace v menších obcích před městy v území.

➢

Maximální počet bodů: 95
Minimální počet bodů: 35

Fiche PRV7 - Předávání znalostí a informační akce
čl. 14

Alokace na Fichi : 3.043.200,- Kč

POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace pro danou Fichi!

•

Cíl: Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a
informační akce.

•

Podpora zahrnuje: činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou
zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy.

•

Podpořeny bude: pouzeneinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění
vzdělávacích/informačních akcí, které odpovídají účelu podpory. Podpora bude poskytována
pouze na takové vybavení, které bude spotřebováno v rámci projektu.

•

Žadatel: Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.

•

Výše dotace: 60 % – 90 % viz podmínky Pravidel.

Preferenční kritéria – PRV 7
➢

Velikost projektu (preferovány jsou projekty menší před většími)

➢

Preference žadatelů, kteří dosud nebyli podpořeni v rámci SCLLD 2014 - 2020.

➢

Preference projektů s nižším poměrem celkové ceny projektu/počet účastníků

➢

Preference projektů, jejichž součástí bude praktická ukázka, exkurze.

➢

Maximální počet bodů: 75
Minimální počet bodů: 30

Přílohy předkládané s Žádostí o dotaci na MAS
stanovené Pravidly 19.2.1 společné pro všechny aktivity
➢

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti
nebudou na MAS přijaty. Všechny povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím
orgánem PRV jsou definovány a specifikovány v Pravidlech 19.2.1

➢

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání
Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný (v
případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu
(dle Obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož
základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie.

➢

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu.

➢

Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s
vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou
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.

Přílohy předkládané s Žádostí o dotaci na MAS
stanovené Pravidly 19.2.1 společné pro všechny aktivity
➢

Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím
měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko
mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie .

➢

Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno (u projektů nad
1 000 000 Kč).

➢

Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) nebo se jedná o žadatele, který
musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de
minimis – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle
velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.szif.cz, vyplňuje se přes portál
Farmáře – průřezové přílohy).

➢

V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší
než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS - prostá kopie.

➢

Fotodokumentace – aktuální stav místa realizace projektu (netýká se pořízení mobilních strojů).

Nepovinné přílohy stanovené MAS
➢

Veškeré nepovinné přílohy jsou uvedeny v preferenčních kritériích jednotlivých Fichí a také na stránkách
www.vladar.cz u výzvy PRV.

➢

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení
projektu. (platí pouze pro stavby, na kterých budou provedeny stavební práce v rámci způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
a nedojde k odnětí pozemků ze ZPF)

Způsobilosti výdajů
➢

Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje!

➢

Veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené a musí být vynaloženy v
souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

➢

Úhrada výdajů nejpozději do data předložení Žádosti o platbu.

➢

Způsobilé výdaje projektu: 50 000 – 5 000 000,- Kč.

➢

Stroje, technologie – objednávky, smlouva o dodávce, předávací protokol, příp. prohlášení o shodě, faktury,
všude uvádět výrobní čísla.

➢

Analytické vedení účetnictví dotačních projektů, kontrola dvojího financování.

➢

Výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě faktury od dodavatele, ne jiného účetního dokladu, u
stavebních prací max. do výše sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu, částky stanovené
znaleckým posudkem.

➢

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může byt poskytnuta dotace je uveden v
Příloze 3 Pravidel 19.2.1. od strany 114.

Co nelze podpořit z Výzvy

Proces podávání žádosti na MAS

Hodnocení a výběr projektů
➢

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.

➢

V případě, že i po podpoření hraničních projektů ve fichích zbydou ve společném zůstatku
prostředky, budou podpořeny všechny další projekty podle pořadí ve fichi, kde byl největší
převis (fiche, kde zbývá nejvíce nepodpořených projektů, které splňují minimální počet bodů).

➢

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v dokumentu „Interní postupy„ MAS Vladař
o.p.s., který je uveden na stránkách www.vladar.cz
➢

➢

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti – provádí kancelář MAS
➢

V případě zjištění nedostatků vyzve MAS k doplnění Žádosti (maximálně dvakrát, s pevně daným
termínem pro doplnění)

➢

Při nedoplnění ve stanoveném termínu – ukončení administrace.

Věcné hodnocení projektů – provádí Výběrová komice MAS
➢

Hodnocení dle stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou.

➢

Stanoví pořadí projektů a výběr ŽoD na základě bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků
alokovaných na danou výzvu za každou Fichi zvlášť.

➢

V případě shodného počtu bodů budou podpořeny projekty v první řadě s vyšším počtem vytvořených
pracovních míst v rámci projektu a v druhé řadě s nejnižšími celkovými způsobilými náklady.

Děkuji Vám za pozornost.
Odkaz na pravidla pro rok 2022:
https://www.vladar.cz/soubory/texty/text_00177/868_pravidla-2022.pdf

Ing Petr Menzl
manažer PRV
tel.: 775 372 835

Ing. Josef Ryšavý
vedoucí pracovník CLLD
tel.: 608 025 123

e-mail pro komunikaci: petr.menzl@vladar.cz

