Důležité upozornění pro MAS související s aktualizací Pravidel
Operace 19.2.1 platné pro rok 2020
V Praze dne 19. listopadu 2019

V souvislosti s aktualizací Pravidel Operace 19.2.1, se změnami celkových alokací a
alokací pro jednotlivé Fiche vyplývajících ze změn SCLLD upozorňujeme, že je nutné
dbát zvýšené pozornosti v následujících oblastech administrativních kroků MAS:
Alokace


Při přesunech alokace mezi Fichemi (v rámci změny finančního plánu SCLLD) je nutné
ponechat dostatečnou alokaci na projekty, které jsou již v administraci. Pro zjištění
zbývající alokace v jednotlivých fichích je možné se obrátit na konkrétní vedoucí
Oddělení projektových opatření příslušných RO SZIF a nebo přímo na jednotlivé
garanty Oddělení metodiky Leader a Spoluprace na CP SZIF.

Fiche




Preferenční kritéria musí být v souladu s platnými Pravidly. Do vyhlašované Výzvy je
možné zařadit pouze Fiche, které nemají rozpor se současným zněním Pravidel (změny
VŘ/ZŘ, změna kódu způsobilých výdajů u článku 17.1.a), atd.). Fiche vyžadující úpravy
je nutné aktualizovat v dostatečném předstihu před vyhlášením nové Výzvy.
Fichi na čl. 20 lze podat přes Portál farmáře až po schválení programového rámce PRV
a finančního plánu PRV ze strany MZe. Předběžná konzultace Fiche je možná již nyní
na CP SZIF prostřednictvím e-mailu.

Výzvy



Schválený finanční plán musí být v souladu s celkovou alokací, tzn. součet alokací
jednotlivých Fichí musí být roven celkové alokaci na období 2014-2020.
Pokud došlo na základě dodatku akceptačního dopisu ke změně celkové alokace MAS
na období 2014-2020, musí být schválený nový finanční plán ze strany MZe ještě před
vyhlášením nové výzvy (platí i pro MAS, které nepřidávají do své SCLLD článek 20).



Doporučujeme místním akčním skupinám provést revizi interních postupů, aby zmíněné
dokumenty nebyly v rozporu s platnými příslušnými Pravidly.



Upřesňujeme termín pro vyhlašování Výzvy. S ohledem na to, že 1. prosince je neděle,
bude možno generovat žádosti na Portálu farmáře až od pondělí 2. prosince 2019.

Oddělení metodiky LEADER a Spolupráce
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