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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 MAS č. 06 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 Pobeskydí“ 

 

Termín vyhlášení výzvy: 1. 2. 2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 - Žádosti o dotaci se podávají elektronicky přes 

účet žadatele na Portálu farmáře. MAS Pobeskydí, z. s., poskytuje bezplatné 

konzultace projektových záměrů. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 6. 8. 2021 

 

Způsob podání žádostí: Žádosti o dotaci, včetně příloh, se podávají elektronicky přes účet žadatele na 

Portálu farmáře, přílohy v listinné podobě je možno odevzdat v termínu příjmu Žádostí o dotaci v 

kanceláři MAS Pobeskydí, z. s., u kontaktních osob v pracovní dny od 8:00 do 14:00 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: 

 

Sídlo MAS/adresa kanceláře: MAS Pobeskydí, z. s., 739 53 Třanovice č. p. 1 



 

 
 

2 

 

 

Mgr. Petr Piekar                                            Mgr. David Chovančík                                                      

+420 773 761 063                                         +420 770 146 721 

piekar@pobeskydi.cz                                   chovancik@pobeskydi.cz 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 20.297.470,- Kč 

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

 

 

Podrobný obsah Fichí (preferenční kritéria) je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových 

stránkách http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-6/ 

 

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, rozhodují o pořadí tato kritéria1:  

 
1. Výše požadované dotace v Kč (preferovány projekty s nižší požadovanou dotací) 

2. Doba realizace projektu (preferovány projektu s kratší dobou realizace) 

3. Výše soukromých výdajů na projekt, viz strana C2 Žádosti o dotaci (preferovány projekty s vyšší částkou 
soukromých výdajů 

4a. Efektivita projektu (u fiche č. 6) – poměr požadované dotace k počtu obyvatel, kteří mají prospěch ze 
zlepšených služeb/infrastruktur (viz strana F, pole č. 16 Žádosti o dotaci) – preferovány jsou efektivnější projekty 
(s nižším poměrem) 

 
1 Pokud nerozhodne kritérium v řadě, použije se další v pořadí. V případě, kdy kritérium neumožňuje srovnat 
projekty, přistoupí se k dalšímu kritériu v řadě. 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 6. výzvu 
Procento dotace 

F1 
Investice do 

zemědělství 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 

Investice do zemědělských podniků 
3.102.082,- Kč 50-70% 

F2 Zemědělské produkty 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 

Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

3.396.014,- Kč 35-50% 

F6 Občanská vybavenost 

Článek 20 – základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

13.799.374,- Kč 80% 

mailto:piekar@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-6/
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4b. Efektivita projektu (u fiche č. 1) – poměr požadované dotace k obhospodařované ploše nebo počtu a druhu 
chovaných zvířat (dle charakteru projektu) – pokud efektivitu projektu nelze jednoduše srovnatelně vypočítat 
použije se další kritérium (o tomto rozhodne výběrová komise) – preferovány jsou efektivnější projekty (s nižším 
poměrem). V případě, že výběrová komise nebude disponovat potřebným údaji pro srovnání, bude jednání 
přerušeno a žadatel bude vyzván k doplnění informací. Následně výběrová komise porovná doložené informace, 
na jejímž základě stanoví pořadí projektů. V případě, že jeden ze žadatelů nedodá potřebné informace k 
hodnocení, bude upřednostněn žadatel, který informace dodal. V případě, že žádný ze žadatelů nedodá potřebné 
informace, rozhodne o pořadí další kritérium v pořadí.  

4c. Zaměření projektu (u fiche č. 2) – budou preferovány projekty v následujícím pořadí dle zaměření projektu: 
zpracování/uvádění na trh bylin/koření/hub vlastní výroby/vlastního sběru; zpracování/uvádění na trh 
zeleniny/ovoce vlastní výroby/vlastního sběru, zpracování/uvádění na trh masa/masné výrobky vlastní výroby, 
zpracování/uvádění na trh mléka a/nebo mléčné výrobky vlastní výroby a ostatní projekty. 

5. Oblast intervence, viz strana F, pole č. 6 Žádosti o dotaci (výchozím dokumentem je z Nařízení vlády č. 
43/2018 Sb.) – budou preferovány projekty v následujícím pořadí Horské méně příznivé oblasti (typy H1 - H5) / 
Horské oblasti s přírodními omezeními (typy H1 – H5), Ostatní méně příznivé oblasti (typy OA, OB) / Ostatní 
oblasti s přírodními omezeními (O1 - O3), Specifické méně příznivé oblasti typu S / Specifické oblasti s přírodním 
omezením typu S, Mimo oblasti s přírodním znevýhodněním.  

6. Počet obyvatel obce k 31. 12. 2020 (dle Českého statistického úřadu), kde se nachází sídlo/trvalé bydliště 
žadatele – preferovány jsou obce s nižším počtem obyvatel.  

Pokud by bodovou shodu projektu nerozhodla výše zmíněná kritéria, rozhoduje výběrová komise hlasováním. Své 
hlasování musí výběrová komise zdůvodnit a v zápise řádně popsat. 

 

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 projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na 

stavbách a terénní úpravy, je toto prohlášení požadováno. Čestné prohlášení doporučujeme 

konzultovat na místně 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 (1,2,6) 

Konzultace pro žadatele: 

Pořádáme dva semináře pro žadatele (online formou): 

• 12. února 2020 od 9:00 hod. 

 

• 15. února 2020 od 15:00 hod. 

 

Odkaz do online místnosti vám bude zaslán po přihlášení na seminář. 

 

Přihlášení zde https://forms.gle/Cz4fMxhwc1N8FoYYA 

 

V jiné dny jsou pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či 

poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

 

https://forms.gle/Cz4fMxhwc1N8FoYYA
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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, nejpozději však 1-2 pracovních dní 

před termínem předání na SZIF. 

 

Závěrečné ustanovení: 

 

Na webových stránkách MAS: http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-

venkova/vyzva-prv-c-6/ jsou v sekci dokumenty zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 

• Text výzvy MAS č. 06 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu 

rozvoje venkova na období 2014–2020 

• Fiche 1 – Investice do zemědělství 

• Fiche 2 – Zemědělské produkty 

• Fiche 6 – Občanská vybavenost 

• 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 fichích 1,2,6  

• Statistický přehled činnosti JPO V v obcích MAS Pobeskydí 

 

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. 

 

Schváleno programovým výborem MAS Pobeskydí, z. s., dne 29. 1. 2021 

 

 

 

 

 

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

                               Ing. Jaroslav Votýpka 

                           Předseda MAS Pobeskydí, z. s. 

http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-6/
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-6/
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