Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s.
vyhlašuje Výzvu MAS v souladu se Strategií CLLD „Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS
Hradecký venkov na období 2014-2020“ schválenou
Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje
venkova.
Výzva MAS Hradecký venkov č. 5 k předkládání Žádostí o
podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na
období 2014 -2020

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

Kontaktní údaje:
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD: Ing. Iva Horníková,
Husovo nám. 83, Nechanice 50315, kancelar.mas@seznam.cz
tel. 602 637137

www.mashradeckyvenkv.cz

Pozn.:
Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je
stanovená alokace na danou Fichi. Postup v případě nedočerpání
alokace a podpora hraničního projektu:
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:

http://www.mashradeckyvenkov.cz/download_prv.php?sekce=44&rs
tema=26&stromhlmenu=6
Výzva spolu s přílohami je zveřejněná:
http://www.mashradeckyvenkov.cz/download_prv.php?sekce=44&rs
tema=26&stromhlmenu=6
V případě, že chce žadatel získat bodové zvýhodnění, doplní přílohy dle požadavků
preferenčních kritérií popsaných ve Fichích.
Přílohy stanovené MAS:

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.
Předložení veškerých povinných příloh (tzn. relevantních příloh stanovených Pravidly
pro operaci 19.2.1 a povinných příloh stanovených MAS) je podmínkou pro příjem
žádostí. Nad rámec těchto příloh uvedených v Pravidlech stanovila MAS následující
přílohy: Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území
Místní akční skupiny Hradecký venkov pro období 2014 –2020(vzor zveřejněn na webu
MAS) – originál.

Konzultace pro žadatele:
Datum semináře bude zveřejněn na webových stránkách MAS.
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 webových
stránkách.
Žádost o dotaci se předkládá prostřednictvím Portálu farmáře.

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.mashradeckyvenkov.cza www.szif.cz

