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VYHLÁŠENÁ VÝZVA V DATECH


vyhlášení výzvy: 1.9.2020



příjem žádostí o dotaci: od 7.9.2020



příjem žádostí o dotaci do 2.10.2020



termín registrace na RO SZIF: nejpozději 30.10.2020



výzva zveřejněna na internetových stránkách www.masmohelnicko.cz 
vyhlášené výzvy  PRV (http://masmohelnicko.cz/nova-stranka-3/prv/)

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 vyhlášené Fiche



vygenerování žádosti o dotaci ze svého účtu na Portálu farmáře



odevzdání žádosti o dotaci probíhá elektronicky včetně všech příloh přes Portál farmáře
(některé přílohy je možné doložit 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

OBECNÁ PRAVIDLA
výběrové řízení vs. cenový marketing




cenový marketing


do 500 tis. Kč „malý cenový marketing“ – doložení jeho realizace až při podání žádosti o
platbu



nad 500 tis. Kč „velký cenový marketing“ – doložení jeho realizace po registraci žádosti
o dotaci na SZIF



doložením cenového marketingu se rozumí souhrnná porovnávací tabulka s nabídkami
podložená písemnou komunikací

výběrové řízení


příručka pro zadávání veřejných zakázek (verze 5)



možná pouze otevřená výzva



doložení jeho realizace včetně podepsané smlouvy s dodavatelem (smlouvy o dílo)
po registraci žádosti o dotaci na SZIF

FICHE 5 – Posílení společenských funkcí lesa
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích


Oblast podpory




projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa


značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m)



značení významných přírodních prvků



výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území


zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory



opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků)



opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

FICHE 5 – Posílení společenských funkcí lesa
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích


Způsobilé výdaje


opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek
pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků



opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory



opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků



opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)



nákup pozemku

FICHE 5 – Posílení společenských funkcí lesa
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích




Žadatel


vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL



sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů
PUPFL

Výše dotace




Minimální výše způsobilých výdajů




100 %

50 000 Kč/projekt

Kritéria přijatelnosti


projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí NATURA
2000



PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním
hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou

FICHE 5 – Posílení společenských funkcí lesa
preferenční kritéria






výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace


50.000 Kč – 250.000 Kč

20 bodů



250.001 Kč – 350.000 Kč

15 bodů



350.001 Kč – 450.000 Kč

10 bodů



450.001 Kč – 550.000 Kč

5 bodů



550.001 Kč a více

0 bodů

regionální/místní tématika


projekt je zaměřený na regionální či místní tématiku

5 bodů



projekt není zaměřený na regionální či místní tématiku

0 bodů

rozšíření stávající turistické infrastruktury vs. vznik nové turistické
infrastruktury


rozšíření stávající turistické infrastruktury

5 bodů



ostatní případy

0 bodů

FICHE 5 – Posílení společenských funkcí lesa
preferenční kritéria




variabilita/pestrost projektu


projekt obsahuje alespoň 1 prvek v každé ze 4 kategorií

20 bodů



projekt obsahuje alespoň 1 prvek ze 3 různých kategorií

15 bodů



projekt obsahuje alespoň 1 prvek ze 2 různých kategorií

10 bodů



projekt obsahuje alespoň 1 prvek z jakékoliv 1 kategorie

5 bodů



projekt neobsahuje žádný prvek z uvedených kategorií

0 bodů

Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí


projekt obsahuje alespoň 1 prvek prospěšný živ. prostředí

5 bodů



projekt neobsahuje žádný projekt prospěšný živ. prostředí

0 bodů

minimální počet bodů za preferenční kritéria je 25 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, manažer IROP

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

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

DĚKUJEME ZA POZORNOST

