Program rozvoje venkova 2014 – 2020
Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě
iniciativy LEADER

Ing. Radim Petr, Ing. Jan Kincl

RO České Budějovice
Celkem - 26 MAS
•

10 MAS obdrželo Akceptační dopis

•

1 MAS ukončena

•

8 MAS konzultovalo FICHE

•

7 MAS podané FICHE

•

7 MAS vyhlásilo Výzvu

RO České Budějovice
Název právnické osoby MAS
MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
MAS Český les, z. s.
MAS Šumavsko, z.s.
MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Rozkvět, z.s.
MAS Radbuza, z.s.
MAS Aktivios, z.s.
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
MAS Lužnice, z.s.
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
MAS Lužnicko o.p.s.
MAS Česká Kanada o.p.s.
MAS Vodňanská ryba, z.s.
Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.
MAS Strakonicko, z.s.
MAS Krajina srdce, z.s.
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
MAS VLTAVA, z.s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.
Ekoregion Úhlava, z.s.
MAS Český Západ, z.s.
MAS Světovina o.p.s.

IČ MAS
27047792
71214313
26679973
26663091
26656906
26658691
22897461
27007090
26075679
26677849
26098296
26080575
28154851
28158717
26663996
26998807
26660121
26663503
26083426
26081822
26663414
27960820
26678004
26989662
26659981
27960765

JI
1000654761
1000247872
1000252990
1000247759
1000247880
1000358399
1000997197
1000344509
1000247643
1000248046
1000344533
1000252493
1001054539
1001056124
1000247821
1000282830
1000253058
1000247538
1000253031
1000248348
1000247899
1000658910
1000252574
1000628167
1000248054
1000628140

RČ_MMR
CLLD_15_01_188
CLLD_15_01_271
CLLD_15_01_086
CLLD_15_01_114
CLLD_15_01_238
CLLD_15_01_266
CLLD_16_01_100
CLLD_16_01_118
CLLD_16_01_052
CLLD_16_01_057

Akceptač
ní dopis
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

nepodaná SCCLD

NE

CLLD_16_01_153
CLLD_16_01_058
CLLD_16_01_120
CLLD_16_01_139
CLLD_16_01_033
CLLD_15_01_030
CLLD_16_01_119

datum
19.10.2016
15.12.2016
20.1.2017
3.3.2017
13.3.2017
13.3.2017
13.3.2017
5.4.2017
14.6.2017
20.6.2017

FICHE
datum
Datum
konzulta FICHE schválení vyhlášení Příjem na Registrac
ce
podané FICHE
výzvy
MAS do e na RO
ANO
ANO
1.3.2017 7.4.2017 14.8.2017
ANO
ANO
4.5.2017 9.6.2017 25.8.2017
ANO
ANO
27.3.2017 27.4.2017 14.7.2017
ANO
ANO
2.5.2017 14.6.2017 7.9.2017
ANO
ANO
4.5.2017 8.6.2017 30.8.2017
ANO
ANO
15.5.2017 12.6.2017 14.9.2017
ANO
ANO
27.6.2017 26.7.2017 30.9.2017

ANO

Formulář FICHE
Ke schválení
nutné
zasílat
všechny
najednou.SCLLD
 MAS vyplní
formulářnení
FICHE,
uloží
do svého
PC Fiche
a po schválení
urychlení
administrace
je než
lepšípoposílat
pouze
Fiche,
nahrajePro
FICHE
přes PF,
ale ne dříve
obdržení
akceptačního
které se chystáte využít v aktuální Výzvě + Fichi Spolupráce.
dopisu

 Administrativní kontrola CP SZIF
 40 pracovních dnů od podání MAS

 Oprava MAS
 bez termínu

 Kontrola doplnění CP SZIF
 15 pracovních dnů

Preferenční kritéria – kritéria hodnocení SZIF
Přehlednost - stejný význam pro všechny

•

Transparentnost

•

Soulad s principy uvedené v programovém rámci PRV

•

Způsob a obsah hodnocení

•

Objektivnost

PK věcné a prokazatelné, odpovídající skutečnosti

•

Kontrolovatelnost

Je určen hlavní zdroj informace → kontrola PK

Instruktážní list

Formulář FICHE

Preferenční kritéria
Název PK
 Popis BH + počet bodů
 Vysvětlení


Vlastní kontrola FICHE na CP SZIF
Vlastní kontrola Fiche:
•

Kontrola vyplněné Fiche

•

Soulad Preferenčních kritérii na principy Programového
rámcem PRV

•

Naplňují Preferenční kritéria podmínky

•

Povinné indikátory výstupů a výsledků

Dokumenty zveřejněné na www.szif.cz
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Podání FICHE
 Rozklikněte Podání Fichí a zadáte Pokračovat v podání vaší vybrané Fiche

Aktualizace FICHE – Doplnění
 Před podáním Žádosti o potvrzení Výzvy lze FICHI doplnit nebo

aktualizovat a znovu podat

15 pracovních dní

40 pracovních dní

Výzvy MAS

Výzvy - termíny
Termín registrace na RO SZIF

•

od 01. 09. 2016
do 31. 08. 2017

•

Možný posun do 30. 09. 2017 (probíhá jednání)

•

Orientační návrh k zamyšlení - nejzazším termínem vyhlášení Výzvy, tak
aby se žádosti stihly registrovat na RO SZIF do 30.09.2017 za podmínek
když :
- Administrace na MAS trvá rozdílně dle interních postupů
(obvykle 2-3 měs.)
- Vyhlášená Výzva min 4 týdny (z toho 2 týdny příjem na MAS)
je termín „30. 06. 2017“.

Vyhlášení VÝZVY – Portál Farmáře

 Záložka Žádost o potvrzení výzvy
 Generování Žádosti

Žádost o potvrzení VÝZVY
 Po schválení FICHÍ může MAS

podat Žádost o potvrzení Výzvy

 Do pole Web MAS vyplní MAS platné

internetové stránky, kde je (bude)
Výzva zveřejněna
 MAS vybere ze schválených FICHÍ, ty
které chce vyhlásit v dané Výzvě
 Následně vyplní výši alokace
(dotace) u jednotlivých FICHÍ


MAS vyplní žádost na PF a odešle na
RO SZIF

Žádost o potvrzení VÝZVY

zde je žádost ke stažení
pro následnou archivaci

Zveřejnění Výzvy a webových stránkách MAS
Souhlas s vyhlášenou
výzvou uděluje RO SZIF
Zveřejnění Výzvy a
dokumentů k výzvě na
webových stránkách
MAS je v den vyhlášení
Výzvy.

Výzva – souhrn/Kontrola Výzvy MAS I. - termíny
 MAS může vyhlásit Výzvu jen na schválené Fiche
 Výzva musí být vyhlášena minimálně 4 týdny před ukončením příjmu

Žádosti o dotaci na MAS
 Příjem žádostí na MAS – minimálně 2 týdny
 Před vyhlášením Výzvy MAS vyplní Žádost o potvrzení Výzvy


Kontrola RO SZIF do 7 pracovních dnů

 RO – možno odložit předpokládaný termín registrace až o 20

pracovních dnů
 Další Výzvu lze podat až po termínu registrace všech projektů z

předchozí Výzvy na RO SZIF

Dokument Výzvy

Dokument Výzvy

Dokumenty
k výzvě:
Výběr projektu
Střet zájmů
Transparentnost

Portál Farmáře - Schválené Fiche

Schválená Fiche

Kontrola Výzvy MAS II.
 Pokud bude zjištěna neúplnost údajů, referent RO zašle MAS Sdělení o

uložení opatření k nápravě
 Následně MAS provede opravu na webových stránkách a informuje

pracovníka RO SZIF prostřednictvím emailu o vyřešení uloženého
opatření k nápravě
 Je–li potřeba editovat termíny, tzn., že uložená opatření k nápravě mají

dopad na termíny vyhlášené Výzvy, následuje „Dodatek k Souhlasu s
vyhlášením Výzvy“

Výzvy MAS - PF

Dotazy
V rámci metodiky pro tvorbu pracovních míst - stanovení výchozího počtu
zaměstnanců ( průměrný počet zaměstnanců za posledních 12 měsíců
před předložením ŽOP) se počítají zaměstnanci jako fyzické osoby ( bez
ohledu na úvazek či druh prac. poměru) nebo se zohledňuje i výše
úvazku jednotlivých zaměstnanců a přepočítavají se na RPJ jako je to
dokládáno např. při doložení velikosti podniku?
Pro metodiku PM se počítají pouze pracovní poměry bez DP a DPČ.

Jak je to se zaměstnanci na DPP, kdy jsou např. ve stavu po celý
kalendářní rok, ale během něj pracují dle zákoníku pouze max. 300
hod., a to nahodile během celého roku?
Nepočítají se na PM

Dotazy
Jak se počítají ženy na mateřské dovolené a dlouhodobě nemocní , za
které má zaměstnavatel dočasnou náhradu, tudíž na 1 pracovní pozici
eviduje 2 zaměstnance?
Osoby na mateřské dovolené se do PM či RPJ nepočítají.
Lze považovat za vytvořené pracovní místo i člověka, který má
živnostenské oprávnění déle než 24 měsíců, ale živnost neprovozoval.
Nelze
Co je referenční hodnota zaměstnanců, jak bude dokládována? ( Není
přílohou ŽOD ani ŽOP)
Kontrola PM je samostatná kontrola. Referenční hodnota je stav
zaměstnanců 12 měsíců před ŽoP

Dotazy
Co bude s projektem, ve kterém bude zjištěna chyba ve výběrovém řízení
? Bude mít žadatel možnost vyhlásit nové VŘ, s tím, že bude muset
dodržet podmínku doložení do 90 dnů od registrace na RO SZIF?
Bude žadateli udělená finanční oprava dle přílohy č.2 Pravidel 19.2.1
Pokud již podal, není možné podat znovu.
Termín pro podání VŘ je 63. kal. dnů na MAS a 70 kal. dnů na SZIF
Pokud bude VŘ doloženo dříve než po stanovených 90 dnech od registrace
– např. bezprostředně po registraci, bude se SZIF zabývat jeho
kontrolou ihned, nebo až po uplynutí 90 dnů od registrace?
Termín pro předložení na SZIF je 70 kalendářních dnů od finálního termínu
registrace na RO SZIF uvedeném ve Výzvě.

Dotazy
Bude možné v rámci žádosti MAS vygenerovat formulář pro výpočet podílu
prvovýroby na celkových příjmech žadatele ( např. jako ve velkém
PRV) ? V rámci preferenčních kritérií je hodnocen i podíl prvovýroby a
potřebujeme vědět, zda si máme vytvořit vlastní přílohu k žádosti o
dotaci, na základě níž bude žadatel hodnocen.
Není to možné, v operacích na přímo se formulář negeneruje, je součástí
ŽoD. Přílohu pokud ji požadujete, si musíte vytvořit sami a zveřejnit ve
výzvě.
Na formuláři žádosti o dotaci chybí pole pro podpis žadatele. Prosíme, zda
by to mohlo být v příštím kole doplněno.
Nebude doplněno, v příštím roce už nebude potřeba podepisovat žádosti.
Podepisovat je možné na první straně žádosti.

Dotazy
Formulář žádosti o dotaci – strana E2 – pole opatření SCLLD a
podopatření SCLLD – co se tam má přesně vyplňovat? Napadá nás
např.: název Fiche nebo specifický cíl (jak je uvedeno v definici fiche
v SCLLD)? Nebo může zůstat prázdné? Kontrola totiž chybu nehlásí.
Opatření: C.1.1.1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání
Formulář žádosti o dotaci – strana E2 – je nutné zapisovat odůvodnění
výběrového orgánu MAS pokud je totožné se žadatelovým vysvětlením?
Ano

Po výběru žádostí musí pracovníci MAS elektronicky podepisovat žádost
včetně veškerých příloh. Jak se má podepsat Projektová dokumentace,
jež se skládá z více pdf. Musí se podepsat všechny pdf nebo bude stačit
podepsat třeba pouze technickou zprávu?
Stačí verifikovat jen úvodní stranu dokument.

Dotazy
Už jste zkoušeli tisknout Vámi vydaný excelovský dokument „Složení
organu MAS a prezenční listina z jednání“? Tabulka je svými rozměry
dělaná spíše na A3. Když vytisknu na A4, tak je téměř nečitelná – a to
jsem ji tiskla dle Vašich instrukcí na první listě.
Ano tiskli jsme si ji. Lze si ji upravit dle možnosti, když se vykopíruje celý
list. Velikost je z důvodu velké variability u MAS.
MAS má povinnost na RO SZIF předat dokumenty jako je seznam
vybraných a nevybraných žádostí, zápisy z jednání výběrového orgánu
– má se dodat v tištěné podobě nebo elektronicky?
V elektronické podobě přes Portál Farmáře, viz prezentace.

Dotazy
Podpis žadatele má být dle pravidel při podání žádosti na MAS. Nenašli jsme žádné
políčko. Zatím jsme podepsali na první straně žádosti. Existuje nějaká
metodika, kde podepsat? Ještě by šlo uvést na posledním listu žádosti v rámci
záznamového listu – záznam o dokumentech a úkonech, dle instrukcí tam má
vyplňovat pouze MAS.
Dostačující je podpis na první straně.
U čl. 26 – lze v jedné žádosti požádat jak o technologie do lesa (motorové pily,
vyžínač) a technologie do pilařské výroby (hák, kontejner). Technologie do lesa
se budou používat i v pilařské výrobě (krácení dřeva, údržba areálu). V jedné
žádosti ale nelze použít oba kódy, pravděpodobně je nutné podat 2 žádosti o
dotaci.
? Mě to jde

Dotazy
Pokud bude při podání žádosti na MAS dodáno nepravomocné / neplatné
odpovídající povolení stavebního úřadu a v rámci administrativní
kontroly žadatel doloží pravomocné a platné povolení stavebního úřadu
– musí být na tomto povolení datum stavebního úřadu před podáním
žádosti na MAS nebo lze převzít tyto přílohy z datem z období
administrativní kontroly?
Není splněna přijatelnost, projekt ukončen.

Lze v rámci VŘ oslovit pouze 3 různé prodejce stejné značky (automobilu,
traktoru), např. pouze 3 různé prodejce Zetoru s obecnými zadávacími
podmínkami?
Výběr musí být ze tří dodaných nabídek (dle Příručky pro zadávání
zakázek)

Dotazy
Dotovaný zadavatel je při podpoře 50% a více. V rámci pravidel 19.2.1
tedy při 50% podpoře žadatel vybere políčko Jiný, který není
definován v zákoně o veřejných zakázkách a limit pro VŘ má
500 000 Kč. Dotovaný (dle zákona ZZVZ 134/2016 pouze
Zadavatel) je od 60% podpory s limitem VŘ 400 000 Kč. Pokud jsou
nezpůsobilé výdaje 2 mil. Kč, limity pro VŘ se stanovují pouze ze
způsobilých výdajů
Dotovaná je nad 50%, ne = 50%
Limit se stanovuje podle zakázky

Děkujeme za pozornost

