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

Výzva MAS č. 7
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
Ploština pro období 2014 - 2020

Termín vyhlášení výzvy:

27. 5. 2021 – 30. 6. 2021

Termín příjmu žádostí:

od 27. 5. 2021 do 30. 6. 2021
Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním
přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF:

16. 8. 2021

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena
SCLLD.

Úřední hodiny pro konzultace:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
8:00 – 12:00

Vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno
rezervovat.
Kontaktní údaje:

Ing. Petr Machů
tel. 776 160 680
e-mail: petrmachu@seznam.cz

Bc. Lenka Častulíková
tel. 724 704 366
e-mail: l.castulikova@seznam.cz

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 7. Výzvu PRV je 774 000 ,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7
Číslo
Fiche
7

Název Fiche
C 1.5 Podpora akcí a činností spolků
regionálního i místního významu

Vazba Fiche na článek Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 20

Alokace
pro 6. výzvu
774 000,- Kč

Podrobný obsah Fiche je přílohu této výzvy, je vyvěšen na webových stránkách www.mas.plostina.cz
Výběr projektů, postup v případě shodného počtu bodů, nedočerpání alokace a podpora hraničních
projektů
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden ve Vnitřním předpisu č. 01/2021 - Interní postupy
Program rozvoje venkova MAS Ploština, z.s., který je přílohou této výzvy (bod 2.2)
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
Přílohy stanovené MAS:
MAS Ploština, z.s. si nestanovuje žádné povinné přílohy nad rámec Pravidel Programu rozvoje venkova
na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje.
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů pro výzvu v termínu:
Datum:
Místo:

4. 6. 2021 ve 10:00 hodin
zasedací místnost MAS Ploština, Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd

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 www.mas.plostina.cz
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) důrazně
doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem
předání na SZIF.

Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS: www.mas.plostina.cz jsou v sekci Výzvy PRV 2014-2020 > 7. výzva PRV
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
• Interní postupy MAS pro programový rámec Programu rozvoje venkova
• Aktuální znění vyhlášených Fichí
• Další dokumenty (příručky, aj…)

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.

Josef Zicha, předseda MAS

