
Místní akční skupina Brána Vysočiny, 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. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny

Termín vyhlášení výzvy: 19.5.2021

Termín příjmu žádostí: od 19.5.2021 do 11.7.2021 –  podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh, kromě objemných) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2021

Místo  podání  příloh  k žádosti  v listinné  podobě: kancelář  MAS  Brána  Vysočiny,
náměstí  Míru  111,  666  01  Tišnov. V  době  trvání  příjmu  Žádostí  na  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. 

Kontaktní údaje: 
MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, 1. patro, Tišnov, 666 01 
Ing. Milan Kouřil, mobil: 774 585 169, prv@masbranavysociny.cz
web: www.masbranavysociny.cz 

Vyhlášená Fiche a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 4. výzvu je 358 256,- Kč 
Obsahem Fiche je pouze podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven,
detaily v textu Fiche na stránkách www.masbranavysociny.cz.

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 případné další Výzvě MAS. 

Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu,
který  je  prvním  nevybraným  projektem  v  dané  Fichi  a  zároveň  splňuje  minimální
stanovenou výši bodů) navyšována.

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 dokumentu Interní postupy MAS
Brána  Vysočiny  pro  Program  rozvoje  venkova  (PRV),  který  je  zveřejněn  na
webových stránkách www.masbranavysociny.cz 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, která je přílohou této Výzvy. V
případě shodného počtu bodů u více projektů bude rozhodovat:
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1. výše  způsobilých  výdajů:  bude  zvýhodněn  projekt  s nižší  částkou  způsobilých
výdajů

2. počet  obyvatel  v obci  realizace  projektu:  bude  zvýhodněn  projekt,  který  bude
realizován  v obci,  která  má méně obyvatel.  Počet  obyvatel  v členských  obcích
MAS Brána Vysočiny je uveden v příloze Výzvy.

Povinné přílohy Žádosti o dotaci:
Žadatel  je  povinen  společně  s  Žádostí  o  dotaci  předložit  všechny  relevantní  povinné
přílohy uvedené v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 –2020 pro operaci 19.2.1 Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Nad  rámec  těchto  příloh  uvedených  v  Pravidlech  stanovila  MAS  následující  povinné
přílohy u preferenčního kritéria  Projekt byl  připravován komunitně.  V případě,  že
žadatel o podporu požaduje bodové zvýhodnění za splnění podmínky komunitní přípravy
projektu, doloží min. jednu z následujících příloh : 

1. písemně doložitelná anketa/dotazník k předkládanému projektu (žadatel předloží
jako  přílohu k  Žádosti  o  dotaci  seznam otázek ankety/dotazníku včetně  všech
odpovědí občanů), a alespoň jeden návrh, připomínka z dotazníku/ankety byla do
projektu zapracována (žadatel v Žádosti o dotaci popíše, který návrh, připomínka
byla zapracována a proč)

2. jednání  s občany  k předkládanému  projektu  (žadatel  předloží  jako  přílohu  k
Žádosti  o  dotaci  zápis  z  jednání  obsahující  návrhy/připomínky  občanů  včetně
prezenční  listiny),  a  alespoň  jeden  návrh,  připomínka  byla  do  projektu
zapracována  (žadatel  v  Žádosti  o  dotaci  popíše  který  návrh,  připomínka  byla
zapracována a proč)

3. účast  na veřejném jednání  zastupitelstva obce (žadatel  předloží  jako přílohu k
Žádosti  o  dotaci  zápis  z  jednání  zastupitelstva  obsahující  návrhy/připomínky
občanů), v rámci které měli obyvatelé možnost vyjádřit své návrhy či připomínky
a  alespoň  jeden  návrh,  připomínka  byla  do  projektu  zapracována  (žadatel  v
Žádosti o dotaci popíše, který návrh, připomínka byla zapracována a proč)

Předložení  nepovinných  příloh  nemá vliv  na  příjem žádosti  –  má vliv  pouze  na  výši
bodového ohodnocení projektu.

Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Webinář pro žadatele 19.5.2021

13 – 14h
Platfoma MEET

S ohledem na  aktuální  epidemickou  situaci  byl  seminář  nahrazen  online  webinářem,
registrace  na  kontaktu  uvedeném  ve  Výzvě.  Lze  domluvit  případné  individuální
konzultace.  Aktuální  informace  budou  zveřejněny  na  webových  stránkách  MAS
www.masbranavysociny.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 www.masbranavysociny.cz jsou v sekci  Výzvy PRV zveřejněny
všechny aktuální dokumenty k výzvě:

 Text Výzvy č. 4
 Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova
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 Aktuální znění vyhlášené Fiche
 Pravidla pro opatření 19.2.1
 příloha Počet obyvatel v obcích MAS Brána Vysočiny k 1.1.2021 (dle ČSÚ)
 příloha vzor Prohlášení o realizaci projektu
 Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF
 Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020
 Příručka pro publicitu 

                 ………………………………………… 
                        Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.  

Předseda MAS
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