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

Výzva MAS Labské skály, z.s. č. 6 /PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci
operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD: SCLLD MAS Labské skály 2014 - 2023
Termín vyhlášení výzvy: 1.2.2021
Termín příjmu žádostí: od 1.3.2021 do 16.4.2021 do 24,00 hodin - podání Žádosti
o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
Termín registrace na RO SZIF: 21.6.2021
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář manažerů MAS Labské
skály, Libouchec 233 (Dům Svobody), 403 35 Libouchec nejpozději do 16.4. 2021 do
konce pracovní doby tj. do 16.00 hod
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS v termínech uvedených jako úřední dny,
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Úterý
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Čtvrtek
Pátek
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10:00 - 15:00
10:00 - 16:00
10:00 - 15:00
10:00 – 16:00

vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Územní vymezení výzvy:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; výjimečně lze projekt realizovat i mimo území MAS za
předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS.
Území MAS vymezují území obcí :
Malšovice, Dobkovice, Ryjice, Povrly, Velké Chvojno, Libouchec, Petrovice, Tisá, města Jílové, Velké
Březno, Homole u Panny, Malečov, Těchlovice, města Verneřice, Merboltice, Starý Šachov, Františkov
n. Pl., Malá Veleň, Horní Habartice, Markvartice, města Benešov n. Pl., Heřmanov, Dobrná, Chuderov,
Zubrnice, Valkeřice, Malé Březno, Dolní Habartice, Telnice, města Chlumce.
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Kontaktní údaje:
Jméno a funkce
Jiřina Bischoffiová
Vedoucí pracovník pro
SCLLD, konzultace
Petra Šofrová
Zástupce vedoucího
pracovníka pro SCLLD,
Jana Vošahlíková
Asistent pro SCLLD,
konzultant pro PRV

Telefon
722 944 947

e-mail
Jirina.bischoffiova@seznam.cz
maslabskeskaly@gmail.com

731 485 975

Sofrova.masls@seznam.cz
maslabskeskaly@seznam.cz

775 163 690

Vosahlikova.masls@seznam.cz
maslabskeskaly@gmail.com

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše alokace pro projekty žadatelů z území MAS Labské skály v rámci 6.
Výzvy a vyhlášených Fichí je 18.170.996,- Kč
Žadatelé mohou
předkládat ve 6.
Výzvě své projekty
v rámci Fichí 1, 2,
3a6
Číslo Fiche
F1

Název Fiche

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

Alokace
pro 6. výzvu

Podpora
zemědělského
podnikání
–
investice do
hmotného majetku

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

3.248.910,- Kč

F2

Zemědělství
Zpracování
zemědělských
produktů

Článek 17,
odstavec 1.,
písmeno b) Zpracování a
uvádění na trh
zemědělských
produktů

1.949.212,- Kč

F3

Rozvoj podnikání
na venkově a
rozvoj venkovské
turistiky, vč.
agroturistiky

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

2.173.084,- Kč

F6

Základní služby a
obnova vesnic ve
venkovských
oblastech

Článek 20,
odstavec b)
Mateřské a
základní školy,
odstavec e)

10.799.790,- Kč
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Vybrané kulturní
památky a
odstavec f) Kulturní
a spolková zařízení
včetně knihoven

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.maslabskeskaly.cz a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS v době
úředních hodin.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
Všechny Fiche a další údaje jsou zveřejněny na www.maslabskeskaly.cz

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničních projektů:
Žadatelé mohou předkládat ve 6. Výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 6
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude
převedena na základě „Manuálu pro podání, hodnocení a výběr projektů podle metody
„společného zůstatku“.
Výkonný výbor MAS stanovuje pravidla pro rozdělení tzv. „společného zůstatku“ takto:
Metoda rozdělení společného zůstatku:
Nejprve budou podpořeny všechny hraniční projekty fichí.
a) Hraniční projekt fiche
je v pořadí první projekt, který splňuje alespoň minimální počet bodů, ale zbytek alokace
fiche nestačí na pokrytí dotace na projekt.
- pokud jsou hraniční projekty ve více fichích, přepočtou se získané body na % podíl
z max. hranice bodů fiche (počet získaných bodů/maximální počet bodů fiche) a bude
podpořen ten, který má větší % podíl a zbývající alokace jej pokryje
- pokud mají hraniční projekty v ostatních fichích stejný přepočtený % podíl bude nejprve
podpořen ten, který má menší výši výdajů, ze kterých je stanovena dotace
- Pokud ještě zbydou ve společném zůstatku prostředky bude podpořen hraniční projekt
další fiche (v případě, že nebudou na pokrytí dotace tohoto projektu stačit prostředky ve
společném zůstatku, bude na tento projekt pohlíženo jako na hraniční projekt výzvy)

b) Podpora dalších projektů po podpoře hraničních projektů fichí
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)
- v případě, že dojde ve více fichích ke shodě stejného počtu zbývajících nepodpořených
projektů, budou podpořeny všechny další projekty podle pořadí ve fichi kde je součet
výdajů, ze kterých je stanovena dotace všech zbývajících nepodpořených projektů v nižší
finanční částce.
- pokud ve společném zůstatku zbydou ještě prostředky bude postupováno u další fiche
(fichí), kde je převis projektů stejným způsobem až do vyčerpání alokace.
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- projekt, na který nezbyde plná částka požadované dotace při rozdělení tímto způsobem
se bude považovat za hraniční projekt výzvy.

c) hraniční projekt Výzvy,
tj. projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche a i když celková alokace
výzvy již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši, pak je možné daný
projekt podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace do výše
zůstatku alokace Výzvy, a to při zachování funkčního celku projektu.
- pokud jsou hraniční projekty výzvy ve více fichích, bude podpořen ten, který má větší
% podíl (počet získaných bodů/maximální počet bodů fiche)
- pokud mají hraniční projekty Výzvy stejný % podíl, bude podpořen ten, který má menší
výši výdajů, ze kterých je stanovena dotace
- pokud nebude žadatel souhlasit se snížením podpory, bude tato snížená podpora
nabídnuta dalšímu kandidátovi na hraniční projekt Výzvy v pořadí
Případné finanční prostředky, které zbydou po podpoření projektů výše popsaným
způsobem budou převedeny do alokace na další výzvu.

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:
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 způsobilých nákladů, projekt s nižšími
celkovými způsobilými náklady bude podpořen přednostně.
Přílohy stanovené MAS:
Vzory požadovaných příloh k Fichi 1, 2, 3 a 6 jsou uvedeny na webových stránkách MAS
Labské skály, z.s. pod výzvou č.6 / PRV
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.maslabskeskaly.cz

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Seminář
k přípravě
projektů 23.2.2021
Zasedací místnost - obce Libouchec
Fiche 1
od
9.00 adresa: Libouchec čp. 337
hodin
Seminář
k přípravě
projektů 23.2.2021
Zasedací místnost - obce Libouchec
Fiche 2
od
12.30 adresa: Libouchec čp. 337
hodin
Seminář
k přípravě
projektů 17.2.2021
Zasedací místnost - obce Libouchec
fiche 3
od 9.00
adresa: Libouchec čp. 337
hodin
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Semináře
fiche 6

k přípravě

projektů

Oblast – kulturní a spolková
zařízení vč. knihoven

17.2.2021
od 12,30
hodin

Zasedací místnost - obce Libouchec
adresa: Libouchec čp. 337

Oblast - kulturní památky

16.2.2021
od 9 hodin

Kulturní místnost Základní školy
v Libouchci

Oblast – Základní a mateřské
školy

16.2.2021
od 12,30
hodin

Kulturní místnost Základní školy
v Libouchci

V případě, že semináře nebude možné uspořádat prezenčně, vzhledem
k epidemiologické situace v důsledku pandemie Covid – 19, bude uspořádán na
komunikační platformě on-line. Prosíme všechny zájemce o semináře, aby se
přihlásili na e-mail vosahlikova.masls@seznam.cz , aby bylo možné operativně
změnu konání seminářů řešit.
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.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.maslabskeskaly.cz jsou v sekci OBDOBÍ 2014 –
2020 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
 Manuál pro podání, hodnocení a výběr projektů z PRV
 Etické kodexy zaměstnanců MAS, členů výběrové komise a členů Výkonného
výboru MAS
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Případně další dokumenty
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.
V Libouchci
……………………………………………………………………
Mgr. Václav Zibner
Předseda Výkonného výboru MAS Labské skály z.s.

……………………………………………………………………
Jiřina Bischoffiová
Vedoucí pracovník pro SCLLD MAS Labské skály z.s.
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