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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MAS POBESKYDÍ, Z. S., VYHLAŠUJE VÝZVU MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 

(ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva č. 01 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 

2020 

Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí“ 

Termín vyhlášení výzvy: 21. 3. 2017 

Termín příjmu žádostí: od 5. 4. 2017 od 8:00 do 21. 4. 2017 do 14 hodin 

Žádosti o dotaci budou přijímány v pracovní dny od 8:00 do 14:00. Doporučujeme si termín a čas příjmu 

předběžně dojednat u níže uvedené kontaktní osoby. 

Termín registrace na RO SZIF: 14. 7. 2017 

Místo podání žádostí: kancelář MAS Pobeskydí, z. s., Třanovice čp. 1 - vchod C, 739 53 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. 
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Kontaktní údaje/kontaktní osoby:  

 

Mgr. Petr Piekar  

+420 558 431 083  

+420 773 761 063  

piekar@pobeskydi.cz 

 

Ing. Krystyna Nováková  

+420 558 431 081 

+420 774 489 762 

 novakova@pobeskydi.cz 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace 

Celková výše dotace pro 1. výzvu je 18.000.000,- Kč 

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

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu 

O postupu při nedočerpání alokace a podpoře hraničního projektu, tj. projektu, který je prvním nevybraným 

projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů, rozhoduje programový výbor 

v souladu s dokumentem „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti 

v programovém rámci Programu rozvoje venkova MAS Pobeskydí“, který je přílohou této výzvy. 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů 

V souladu s dokumentem „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti 

v programovém rámci Programu rozvoje venkova MAS Pobeskydí“ pokud projekty dosáhnou stejného počtu bodů, 

rozhoduje o pořadí počet nově vytvořených pracovních míst (viz preferenční kritérium „Vliv projektu na 

zaměstnanost na venkově“), přičemž jsou preferovány projekty s vyšším počtem vytvořených pracovních míst. 

Pokud existuje shoda i v případě nově vytvořených pracovních míst, rozhoduje se dále dle kritérií v tomto pořadí: 

Doba realizace projektu, přičemž jsou preferovány projekty s kratší dobou realizace; Výše požadované dotace v 

Kč, přičemž jsou preferovány projekty s nižší požadovanou dotací v Kč. Pokud by bodovou shodu projektu 

nerozhodla výše zmíněná kritéria, rozhoduje výběrová komise hlasováním. 

Přílohy stanovené MAS 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS 

 Čestné prohlášení žadatele, že pro realizaci projektu není potřeba stavební povolení nebo ohlášení 

stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující stavební povolení - v případě, že projekt 

nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiného opatření stavebního úřadu a součástí 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady 

(EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

1 Investice do zemědělství Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice 
do zemědělských podniků 

6.000.000,- Kč 
 

2 Zemědělské produkty Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

2.500.000,- Kč 

3 Místní nezemědělská 
produkce 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora 
investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

8.500.000,- Kč 

4 Investice do lesnictví Článek 26 - Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 
a uvádění na trh 

1.000.000,- Kč 

mailto:piekar@pobeskydi.cz
mailto:novakova@pobeskydi.cz
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projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách a terénní úpravy je požadované. 

Toto čestné prohlášení doporučujeme konzultovat na příslušném stavebním úřadě. 

Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS 

 Doplňující údaje k hodnocení projektu - v případě, že je vyžadováno v preferenčním kritériu u dané Fiche 

(1,2,3) 

 

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

projektu. 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.pobeskydi.cz. 

Konzultace pro žadatele 

Pořádáme dva semináře pro žadatele: 

 24. března od 9:00 hod. Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A) 

 27. března od 16:00 hod. Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A) 

Přihlášení na seminář 

 

V jiné dny jsou zaměstnanci MAS k dispozici v kanceláři MAS. Doporučujeme si domluvit termín a čas konzultace 

předem. Konzultace jsou poskytovány i na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

Závěrečné ustanovení 

Na webových stránkách MAS: www.pobeskydi.cz jsou v sekci Dotační výzvy zveřejněny všechny aktuální 

dokumenty k výzvě: 

 

 Fiche 1 - Investice do zemědělství 

 Fiche 2 - Zemědělské produkty 

 Fiche 3 - Místní nezemědělská produkce 

 Fiche 4 - Investice do lesnictví 

 Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci 

Programu rozvoje venkova MAS Pobeskydí 

 Čestné prohlášení žadatele, že pro realizaci projektu není potřeba stavební povolení nebo ohlášení 

stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující stavební povolení – doporučený vzor 

 Doplňující údaje k hodnocení projektu – doporučený vzor dokumentu určený pro žadatele uplatňující 

bodové zvýhodnění ve Ficích 1,2,3. 

 Nezaměstnanost v obcích Pobeskydí 

 

Pro Žádosti o dotaci 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. 

 

Schváleno programovým výborem MAS Pobeskydí, z. s., dne 17. 3. 2017 

 
 
 
 
 

 …………………………………………… 
 Ing. Dana Nováková 
 předsedkyně MAS Pobeskydí, z. s. 

http://www.pobeskydi.cz/
https://goo.gl/forms/ImrdMkEu1SGxSa0v1
http://www.pobeskydi.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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