Čerpání dotací v novém plánovacím období 2014 – 2020
v Místní akční skupině Bystřička (MAS Bystřička)
Po ukončení předchozího plánovacího období 2007 – 2013, kdy bylo na území Místní akční skupiny
(MAS) Bystřička rozděleno celkem 30,6 mil. mezi žadatele o dotaci z řad neziskových organizací, spolků,
podnikatelů, zemědělců a obcí, se konečně blíží zahájení realizace nového období 2014 – 2020.
Naše Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro léta 2014 – 2020 byla ministerstvy schválena
a nyní připravujeme výzvy ze tří operačních programů - Programu rozvoje venkova, Integrovaného
regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.
Jako první budou moci o dotace požádat zemědělci a podnikatelé, z Programu

rozvoje

venkova, a to již na přelomu července a srpna 2017.
Pokud se zajímáte o možnosti získání dotací, rozhodně neváhejte a kontaktujte kancelář Místní akční
skupině se sídlem ve Velké Bystřici na měststkém úřadě. Doporučejeme si termín konzultace nejdříve
domluvit telefonicky u Petry Janišové na čísle 724 588 832.

Co si zatím můžete rozmyslet a na co se připravit, pokud jste zemědělec či nezemědělský
podnikatel?

Jste zemědělec?

Máte zájem o dotace na
zemědělské podnikání?

Podívejte se na Fichi 1

Jste drobný podnikatel v
nezemědělském sektoru?

Chcete si pořídit stroje
nebo vybavit prostory pro
podnikání nebo provést
stavební úpravy?

Podívejte se na Fichi 2

Máte zájem o dotace?

Jednotlivé fiche obsahují kritéria, podle kterých se budou žádostem přidělovat body.
Fiche 1 a 2 – odkaz na dokument http://www.masbystricka.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/prv/

Jak probíhá příprava a administrace projektů? Zjednodušeně můžeme celý proces rozdělit
do tří základních kroků.
Žádost
• Konzultace na
MAS
• Příprava žádosti
na Portálu
Farmáře
• Podání žádosti
v kanceláři MAS

Hodnocení
•Formální
hodnocení =
kontrola, zda
žádost obsahuje
vše, co má
•Věcné hodnocení =
přidělení bodů
•Výběr projektů dle
přidělených bodů
•Předání na SZIF

Realizace
• Podpis Dohody
• Realizace
• Podání žádosti
o platbu =
proplacení
financí

MAS Bystřička pro Vás připravuje semináře, kde se dozvíte základní informace, ovšem jsme také
připraveni poskytnou individuální poradenství, kde bude možné prokonzultovat detailněji Váš záměr a
připravit Vás na podání žádosti.
Semináře pro žadatele proběhnou 26. června 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského
úřadu ve Velké Bystřici a 27. června 2017 od 9:00 hod. ve Vzdělávacím centru v Moravském Berouně.

Na co se rozhodně musíte připravit:

Administrace

Čas

Znalost
pravidel

• podání žádosti a vedení projektu se provádí na Portálu farmáře - je potřeba
se zaregistrovat a naučit se se systémem pracovat
• celý proces od podání žádosti přes samotnou realizaci až po proplacení
projektu je dlouhodobý proces, který zabere min. 9 měsíců
• u projektů je vyžadována udržitelnost
• pro sestavení žádosti a realizaci projektu je potřeba nastudovat pravidla
Programu rozvoje venkova - co smíte, co je povinné a co je zakázáno

Jako další bude v průběhu srpna a září následovat příjem žádostí z Operačního

programu

zaměstnanost na Prorodinná opatření s cílem podpořit příměstské tábory a školní kluby. Žádosti
pro oblast sociálních služeb budou žadatelé předkládat v listopadu a prosinci.
V neposlední řadě si ještě letos obce budou žádat o dotace z Operačního

regionálního

operačního programu,

díky kterým budou zlepšovat prostředí v obci především v oblasti
výstavby chodníků se zaměřením na bezpečnost, výstavbou cykostezky, rozšířením kapacity mateřské
školy nebo vybudováním sociálního bydlení.

Podrobné informace a podklady naleznete na webových stránkách MAS
www.masbystricka.cz

HARMONOGRAM VÝZEV PRO ROK 2017
Program rozvoje venkova (PRV)
Pořadí
výzvy

Datum vyhlášení
výzvy

1

6/2017

Opatření

Alokace

Příjem žádostí na MAS

Registrace projektů na SZIF

17.1.a Investice do zemědělských podniků

3 500 000,-

19.7. – 2.8.2017

28.9.2017

19.1.b Podpora investice na založení nebo rozvoj do
nezemědělských činností

4 000 000,-

19.7. – 2.8.2017

28.9.2017

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Pořadí a
výzvy
1
2

Číslo a název výzvy ŘO IROP
Bystřička, o.p.s. - 1. výzva Bezpečnost dopravy I.
Bystřička, o.p.s. - 2. výzva Sociální byty I.

Měsíc vyhlášení
výzvy

Příjem žádostí na
MAS

Aktivita

Opatření/ podopatření

7/1017

8-11/2017

Bezpečnost dopravy
- chodníky

8/2017

10-11/2017

Sociální byty

4.2 Budování a rekonstrukce dopravní
infrastruktury
1.2 Rozvoj sociálních služeb a
vybavenost obcí

Alokace
5 000 000,1 500 000-

3

Bystřička, o.p.s. - 3. výzva Rozšíření kapacity MŠ

9/2017

11-12/2017

Infrastruktura
předškolního
vzdělávání

2.2. Podpora školství a vzdělávání

1 200 000,-

4

Bystřička, o.p.s. - 4. výzva Cyklodoprava

9/2017

11-12/2017

Cyklodoprava

4.2 Budování a rekonstrukce dopravní
infrastruktury

3 000 000,-

Operační program zaměstnanost (OPZ)
Pořadí a
výzvy

Číslo a název výzvy ŘO OPZ

Měsíc vyhlášení
výzvy

Příjem žádostí na
MAS

Aktivita

Opatření/ podopatření

Alokace

1

Bystřička, o.p.s 1. Výzva
Prorodinná opatření

7/2017

8-9/2017

Dětské skupiny,
dětské kluby,
příměstské tábory

3.3. Podpora trhu práce, pracovní
příležitosti

4 000 000,-

2

Bystřička, o.p.s 2. Výzva Sociální
služby, sociální práce

10/2017

11-12/2017

Sociální služby,
sociální práce

1.2. Rozvoj sociálních služeb a
vybavenost v obcích

2 000 000,-

