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Místní akční skupina Partnerství venkova, z. s.  vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

 

Výzva MAS č. 05/PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství 

venkova, z. s. na období 2014 - 2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 12. 4. 2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 12. 4. 2021 do 16. 5. 2021 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  
 

 

Termín registrace na RO SZIF: 12. 7. 2021 

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, 

které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době 

trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny v kanceláři MAS 

Partnerství venkova, z.s., Pražská 870, 679 61 Letovice, vždy po telefonické 

domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. 

 

Územní vymezení: 

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

Kontaktní údaje:  

 

Ing. Michal Páral 

mob.: +420 774 457 342 

e-mail: info@maspartnerstvi.cz 

  michal.paral@maspartnerstvi.cz 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 4.811.183 Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 6 a 9. 

 

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 5. výzvu 

1 Budování, rekonstrukce a 

údržba lesních cest 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

– Lesnická infrastruktura 

300.000 Kč 

 

2 Budování, rekonstrukce a 

údržba polních cest 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

– Zemědělská infrastruktura 

600.000 Kč 

3 Podpora nezemědělských 

podnikatelských činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

1.000.000 Kč 

4 Investice do 

zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Investice do zemědělských podniků 

150.000 Kč 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.maspartnerstvi.cz  

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Hraniční projekt (tj. první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje 

minimální stanovenou výši bodů) může být podpořen v případě navýšení alokace pro 

danou Fichi. K navýšení alokace může dojít v případě, že v jiné Fichi/Fichích budou 

podpořeny všechny projekty, které splnily alespoň minimální bodovou hranici, ale přesto 

nebude vyčerpaná celá alokace pro danou Fichi/Fiche. V takovém případě je v rámci této 

výzvy možný přesun alokace mezi Fichemi. Nevyčerpaná alokace se přesune do 

společného balíku, odkud budou prostředky převedeny do Fichí s hraničními projekty. 

Přednostně budou podpořeny projekty vytvářející pracovní místa. V případě shody 

v počtu vytvořených pracovních míst nebo v případě, že v dané fichi není kritérium 

pracovních míst hodnoceno, bude upřednostněn projekt, který požaduje nižší částku 

dotace. V případě shody v částce dotace bude podpořen projekt, který bude realizován 

v obci s menším počtem obyvatel. Pořadí Fichí (hraničních projektů) bude určeno dle 

stejných kritérií jako pořadí projektů v jednotlivých Fichích v případě shodného počtu 

bodů. Tyto změny navrhuje výběrová komise, schvaluje je řídící výbor. 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 

 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou 

vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených 

projektů bude limitován výší alokace pro danou Fichi. 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech MAS pro PRV“. 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy. 

V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt, který podpoří vznik většího 

počtu pracovních míst. V případě shody v počtu vytvořených pracovních míst nebo 

v případě, že v dané fichi není kritérium pracovních míst hodnoceno, bude upřednostněn 

projekt, který požaduje nižší částku dotace. V případě shody v částce dotace bude 

podpořen projekt, který bude realizován v obci s menším počtem obyvatel. 

 

 

 

 

6 Investice do rozvoje 

lesnictví 

Článek 26 – Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

350.000 Kč 

9 Podpora rozvoje kvality 

života na venkově 

Článek 20 – Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech: 

a) Veřejná prostranství v obcích,  

b) Mateřské a základní školy,  

c) Hasičské zbrojnice,  

d) Obchody pro obce,  

e) Vybrané kulturní památky,  

f) Kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven,  

g) Stezky,  

h) Muzea a expozice pro obce 

2.411.183 KČ 

http://www.maspartnerstvi.cz/
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Přílohy stanovené MAS: 

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši 

bodového ohodnocení projektu. 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

• Prohlášení žadatele – Soulad se specifickými cíli SCLLD 

• Stanovisko obce – Soulad s rozvojovými záměry obce 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.maspartnerstvi.cz 

 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

15. 4. 2021 13:00 hod. kancelář MAS, Pražská 870, 679 61 Letovice 

29. 4. 2021 13:00 hod. kancelář MAS, Pražská 870, 679 61 Letovice 

 

Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně při 

jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke 

kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS 

v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF. 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

Na webových stránkách MAS: www.maspartnerstvi.cz jsou v sekci Výzvy MAS zveřejněny 

všechny aktuální dokumenty k výzvě:  

• Interní postupy MAS pro PRV 

• Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Prohlášení žadatele – Soulad se specifickými cíli SCLLD 

• Stanovisko obce – Soulad s rozvojovými záměry obce 

• Počet obyvatel dle ČSÚ v jednotlivých obcích k 1. 1. 2020 

• Seznam vybraných žadatelů ke dni vyhlášení výzvy PRV 

 

 

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.eagri.cz/prv a 

www.szif.cz. 

 

 

 

 

 

                 ……………………………………………………………………  

           Ing. Stanislav Kamba                           

          Předseda MAS 
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