
 

 
 

Místní akční skupina Brána do Českého ráje, z.s.  

vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
 

Výzva MAS PRV č. 6 
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 2014 - 2020  

 
Termín vyhlášení výzvy: 7.1.2019    

 

Termín příjmu žádostí: od 1.2.2019 – 20.2.2019 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře z účtu žadatele. 
 

Termín registrace na RO SZIF: 8.4.2019 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Libuň 27 (budova 
obecního úřadu –1.patro), kdykoli po telefonické domluvě s ing. Klackovou. 

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 

MAS, 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. Alena Klacková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

tel: +420 606 618 112, e- mail: klackova@masbcr.cz 

 

Ing. Vítězslav Dufek, projektový manažer 

tel: +420 776 280 028, e- mail: dufek@masbcr.cz 
 

Ing. Lucie Gernatová, projektový manažer 

tel.: 728 874 903, e-mail: gernatova@masbcr.cz 

 

 

 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 4. Výzvu je 9 200 000 Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 8., 9, 10 a 11 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 
 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro některou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace 
převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané 

Fichi a to až do výše celkové alokace na danou fichi v SCLLD. V případě, že nebude 

v žádné fichi převis a alokace nebudou dočerpány, alokace se nepřevádí a finanční 

prostředky budou využity v další výzvě pro dané fiche. 
 

Alokaci na danou Fichi lze rovněž navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy 

projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje 

minimální stanovenou výši bodů) v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje 
minimálně 50 % požadované výše dotace daného projektu. 

 

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 na danou Fichi. 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Postupech MAS pro projekty PRV, 
transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu“ 

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

V případě shodného počtu bodů má přednost projekt s nižší požadovanou dotací. 

 

Povinné přílohy:  

 

1. Přílohy stanovené Pravidly 

 

Žadatel je povinen společně se 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 operace 19.2.1. Podpora 

prováděných operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  

Předložení veškerých povinných příloh (tzn. relevantních příloh stanovených Pravidly pro 
operaci 19.2.1.  

 

2. Další povinné přílohy stanovené MAS: 

 
 Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje (formulář ke stažení 

na www.masbcr.cz 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F 8 Podpora zemědělských 

podniků 

Článek 17, odstavec 1, písmeno a) - 

Investice do zemědělských podniků 
3 000 000 Kč 

F 9 Podpora potravinářských 

podniků 

Článek 17, odstavec 1, písmeno b) - 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

2 300 000 Kč 

 

F 10 Podpora podnikání na 
venkově 

Článek 19, odstavec 1, písmeno b) – 

Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

2 400 000 Kč 

F 11 Podpora společenských 

funkcí lesů 

Článek 25, Neproduktivní investice v lesích 1 500 000 Kč 

http://www.masbcr.cz/


 

 
 

 Čestné prohlášení ke stavebním pracím (pouze pokud žadatel uplatňuje v projektu 

stavební práce, na které nemá stavební povolení/ ohlášení či jiné opatření 

příslušného stavebného úřadu) – vzor ke stažení na www stránkách MAS 

  
Povinné přílohy jsou podmínkou pro příjem žádosti a neúplné žádosti nebudou MAS 

přijaty.  
 

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: 

Fiche č. 8 – Podpora zemědělských podniků 

 
 Prohlášení o výši příjmů (PK č. 2) – vzor na www MAS 

 Výpis z KN (PK č. 3) – prostá kopie, max. 3 měsíce starý  

 Aktuální fotografie budovy/stavby (PK č. 3) 

 Certifikát systému hospodaření (PK č.6) – prostá kopie, certifikace ekologického 

zemědělství, Rozhodnutí MZe o zařazení do přechodného období, certifikace IPO 
nebo IPZ 

 

Fiche č. 9 – Podpora zpracování zemědělské produkce 

 
 Plán prodeje výstupního produktu (PK č.2)- vzor na www MAS. 

 Kopie certifikátu regionální značky nebo značky kvality (PK č.2). 

 Výpis z KN (PK č. 3) – prostá kopie, max. 3 měsíce starý 

 Aktuální fotografie budovy/stavby (PK č. 3) 
 Kopie certifikátu dokladující uplatňovaný systém bezpečnosti a jakosti 

potravin/krmiv (PK č. 6) 

 Certifikát systému hospodaření (PK č.6) – prostá kopie, certifikace ekologického 

zemědělství, Rozhodnutí MZe o zařazení do přechodného období, certifikace IPO 

nebo IPZ 
 

Fiche č.10 – Podpora podnikání na venkově 

 

 Výpis z KN (PK č. 3) – prostá kopie, max. 3 měsíce starý 
 Aktuální fotografie budovy/stavby (PK č. 3) 

 

Fiche č. 11 – Podpora společenských funkcí lesů 

 
 Kopie části turistické mapy se zákresem místa realizace (PK č. 2) 

 Kopie části územního plánu s vyznačením místa realizace nebo kopie části jiné 

platné uzemní dokumentace dokladující, že jde o rekreační plochu (PK č.2). 

 Kopie potvrzení Lesní správy o kategorii lesa, kde bude projekt realizován (PK 
č.3). 

 

 

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

MAS: www.masbcr.cz 
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Konzultace pro žadatele: 

 
Osobní, telefonické i e- mailové konzultace budou poskytovat pracovníci kanceláře:  

ing. Klacková, ing. Dufek, ing. Gernatová a to v kanceláři MAS v Libuni,  případně  v sídle 

žadatele. Osobní konzultace je potřeba telefonicky domluvit. 

 
Seminář pro žadatele proběhne 17.1.2019  od 14:00 v zasedací místnosti ZEOS 

LOMNICE, a.s., K Urnovému Háji 1276, Lomnice nad Popelkou  

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: http://www.masbcr.cz/cz/vyzvy-mas-pro-obdobi-2014-

2020/vyzvy-prv.html jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě nebo odkazy 

na ně: 

 

 „Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje 
  Výzva MAS 

 „Postupy MAS pro projekty PRV, transparentnost výběru projektů a zamezení 

střetu zájmu“ 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 
 Pravidla pro operaci 19.2.1 (Pravidla  pro žadatele přes MAS), která jsou rovněž 

zveřejněna na stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz 

 Vzory příloh stanovených MAS. 

 Počet obyvatel v obcích a osadách MAS Brána do Českého ráje (pro fichy č. 10, PK 
č.4) 

 

 

 
 

 

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

                                 Helena Červová 

         předsedkyně MAS Brána do Českého ráje, z.s. 
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