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příjem žádostí o dotaci: od 3.4.2018
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OBECNÉ INFORMACE
základní komunikační nástroje
kontaktní místa


Portál farmáře



osobní, telefonické, mailové konzultace



kancelář MAS – Moravičany 330

OBECNÁ PRAVIDLA
vygenerování žádosti  podání žádosti


každý žadatel může podat pouze 1 žádost do každé Fiche



vygenerování žádosti o dotaci ze svého účtu na Portálu farmáře



nově odevzdání ELEKTRONICKÉ verze žádosti vč. všech příloh před Portál farmáře
(některé přílohy je možné přiložit v papírové verzi  potvrzení)



doporučujeme konzultování žádosti s MAS

OBECNÁ PRAVIDLA
hodnocení žádostí


přijaté žádosti prochází administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti



žadatel může být vyzván v případě zjištěných nedostatků k nápravě (doplnění
max. 2x)



po splnění první fáze hodnocení žádost postupuje do věcného hodnocení



věcné hodnocení provádí členové Výběrové komise



hodnotitelé podepisují před zahájením hodnocení etický kodex



hodnocení se provádí dle hodnotících kritériích uvedených ve výzvě



výběr projektů k podpoře provádí Rada spolku



MAS vrátí žádost včetně příloh (vše elektronicky podepsáno) žadateli 
žadatel odešle přes Portál Farmáře na RO SZIF



doložení realizovaného výběrového řízení na dodavatele

OBECNÁ PRAVIDLA
výběrové řízení vs. cenový marketing


dle finančních nároků projektu






do 500 tis. Kč cenový marketing, nad 500 tis. Kč realizace výběrového řízení

cenový marketing


doložení jeho realizace až při podání žádosti o platbu



souhrnná tabulka s nabídkami podložená písemnou komunikací

výběrové řízení


příručka pro zadávání veřejných zakázek (verze 3)



doložení jeho realizace, včetně podepsané smlouvy s dodavatelem (smlouvy o dílo)
do 31.8.2018 na MAS, do 7.9.2018 na RO SZIF

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




Oblast podpory – hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě


investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinou výrobu a školkařskou
produkci



investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu



investice na pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Způsobilé výdaje


007 živočišná výroba



008 rostlinná výroba



009 peletárny pro zemědělský podnik



stavby, stroje a technologie v živočišné, pro rostlinou výrobu a školkařskou výrobu; peletárny,
jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku a nákup nemovitostí

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků


Žadatel




Výše dotace




50 %


+ 10 % mladý začínající zemědělec



+ 10 % pro LFA oblasti (75% výměry podniku v LFA) oblasti čelící přírodním a jiným omezením
znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb.

Minimální výše způsobilých výdajů




zemědělský podnikatel

50 000 Kč/projekt

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků


Limity


Stáje pro skot – skupinové ustájení – max. 40 tis Kč/ustajovací místo



Stáje pro plemenné býky v produkci individuální ustájení – max. 220.000 Kč/



Stáje pro prasnice nebo plemenné kance – max. 80 tis Kč/ustajovací místo



Stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat – max. 12 tis Kč/ustajovací místo



Stáje pro ovce a kozy – max. 10 tis Kč/ustajovací místo



Dojírny pro krávy – max. 400 tis Kč/místo v dojírně



Dojírny pro ovce a kozy – max. 150 tis Kč/místo v dojírně



Sklady pro potřeby rostlinné výroby – 8 tis Kč/m3 (neplatí pro technologie čištění technologických vod)



Sklady pro potřeby živočišné výroby – 4 tis Kč/m3



Nosné konstrukce chmelnic – max. 1 mil Kč/ha



Nosné konstrukce sadů – max. 330 tis Kč/ha (neplatí pro protikroupové systémy)



Samojízdné zemědělské stroje na sklizeň zeleniny – max. 4 mil Kč/ks



Traktor a samojízdné stroje – max. 2 mil Kč/ks



Zemědělské stroje – přívěsné – max. 1,2 mil Kč/ks



Zemědělské stroje – nesené – max. 500 tis Kč/ks

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků
preferenční kritéria






výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace


50.000 Kč – 1.000.000 Kč

20 bodů



1.000.001. Kč – 1.500.000 Kč

10 bodů



1.500.001 Kč a více

0 bodů

vytvoření pracovního místa


0,5 a více úvazku

5 bodů



0,49 – 0 úvazku

0 bodů

žadatel má zkušenosti s podnikáním


více než 8 let

20 bodů



5 let – 8 let

15 bodů



2 roky – 5 let

10 bodů



méně než 2 roky

0 bodů

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků
preferenční kritéria




propagace MAS Mohelnicko a metody CLLD


min 2 propagace

20 bodů



1 propagace

10 bodů



projekt řeší pouze povinnou publicitu

0 bodů

investice do výroby rostlinných citlivých komodit, živočišné výroby a chovu koní


RV citlivých komodit a/nebo ŽV a/nebo chov koní



nízká RV citlivých komodit nebo ŽV nebo chovu koní

20 bodů
0 bodů

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků
preferenční kritéria






spolupráce s MAS


ANO



NE

10 bodů
0 bodů

adresa sídla či trvalý pobyt žadatele


ANO



NE

10 bodů
0 bodů

minimální počet bodů za preferenční kritéria – 50 bodů

FICHE 3 – Podpora rozvoje
nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností


Oblast podpory – investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE)


stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny,
kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího
zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
sportoviště a příslušné zázemí)



pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnosti (nákup
zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s
projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného maetku do stavu
způsobilého k užívání)



doplňující výdaje jakou součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a
parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)



nákup nemovitosti

FICHE 3 – Podpora rozvoje
nezemědělských činností
vybrané oblasti klasifikace CZ-NACE


C Zpracovatelský průmysl



F Stavebnictví



G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel



I Ubytování, stravování a pohostinství - pouze ve vazbě na venkovskou turistiku



J Informační a komunikační činnosti



M Profesní, vědecké a technické činnosti



N 79 Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby



N 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny



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 - pouze ve vazbě na venkovskou turistiku



S 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost



S 96 Poskytování ostatních osobních služeb

FICHE 3 – Podpora rozvoje
nezemědělských činností


žadatel






Podnikající subjekty (FO i PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci

výše dotace


45 % mikro a malé podniky



35 % střední podniky



25 % velké podniky

minimální výše způsobilých výdajů


50 000 Kč/projekt

FICHE 3 – Podpora rozvoje
nezemědělských činností
preferenční kritéria




výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace


50.000 Kč – 200.000 Kč

20 bodů



200.001 Kč – 400.000 Kč

15 bodů



400.001 Kč – 600.000 Kč

10 bodů



600.001 Kč – 800.000 Kč

5 bodů



800.001 Kč a více

0 bodů

žadatel má zkušenosti s podnikáním


více než 8 let

20 bodů



5 let – 8 let

15 bodů



2 roky – 5 let

10 bodů



méně než 2 roky

0 bodů

FICHE 3 – Podpora rozvoje
nezemědělských činností
preferenční kritéria




propagace MAS Mohelnicko a metody CLLD


min 2 propagace

20 bodů



1 propagace

10 bodů



projekt řeší pouze povinnou publicitu

0 bodů

velikost podniku


mikro podnik či podnikající fyzická osoba

20 bodů



malý podnik

15 bodů



střední podnik

10 bodů



velký podnik, nedoložení přílohy

0 bodů

FICHE 3 – Podpora rozvoje
nezemědělských činností
preferenční kritéria








adresa sídla či trvalý pobyt žadatel


ANO



NE

10 bodů
0 bodů

velikost obce dle počtu obyvatel


0 - 2000

2 bodů



2001 – 4000

1 bod



4001 – a více, obec nepatří do územní působnosti MAS

0 bodů

spolupráce s MAS


ANO



NE

10 bodů
0 bodů

minimální počet bodů za preferenční kritéria – 50 bodů

Portál farmáře

Portál farmáře


zřízení účtu do Portálu farmáře


RO SZIF Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc



Oddělení příjmu žádostí a LPIS – Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk



žádost doručit osobně; datovou schránkou či e-Podatelnou s elektronickým podpisem



NAHLÁSIT PLATNÝ, AKTUÁLNÍ E-MAIL

Portál farmáře


přihlásit  nová podání  žádosti PRV – projektová opatření
 žádosti o dotaci přes MAS  najít výzvu MAS MOHELNICKO
 vybrat Fichi pod kterou spadáte  uvést název projektu 
generovat žádost  stáhnout soubor  uložit do PC

KONTAKTY
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, IROP

Mgr. Jitka Macháčková – tel: 731 104 001
manažer MAS, PRV

Lenka Vlasová – tel: 777 468 999
manažer MAS, OPZ
Ing. Adéla Klásová – tel: 775 882 858
e-mail pro elektronickou komunikaci – masmohelnicko@email.cz
sídlo kanceláře MAS – Moravičany 330, 789 82 Moravičany

DĚKUJEME ZA POZORNOST

