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 Místní akční skupina MAS Most Vysočiny vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014–2020 
 
Název SCLLD: Kvalita života II. 
 
Termín vyhlášení výzvy: 19. březen 2020 
 
Termín příjmu žádostí: od 26. 3. 2020 do 20. 5. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS 
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF: 28. 7. 2020 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Náměstí 17/19, Velké 
Meziříčí 
 
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 na tel. 739 673 472. 
 
Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  
 
Kontaktní údaje:  
Manažer programového rámce Program rozvoje venkova:  
Jitka Kočí 
koci@masmost.cz, tel: 739 673 472, 566 782 019  
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD:  
Mgr. Naděžda Jašová  
jasova@masmost.cz, tel.: 566 782 012, 778 716 960 
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 7.138.789 Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 6. 

Pozn.: Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na 
danou Fichi. 
 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 
 
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
 
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude převedena 
na základě „Interní postupy MAS pro PRV“ podle metody „společného zůstatku“. 
Rozhodovací orgán stanovuje pořadí kritérií, kde důležitost je dána hodnotou 1–3, pro 
rozdělení tzv. „společného zůstatku“ na projekty do Fiche, kde je: 
1. potřeba nejvíce naplnit preferenční kritéria, a to vytvoření pracovního místa, 
2. hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň 
splňuje minimální stanovenou výši bodů,  
3. projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady. 
 
Alokaci na danou Fichi lze 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. 
 
 
 
 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a 
Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 
pro 6. výzvu 

F1 Zemědělská prvovýroba  Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků 

2.048.120 Kč 

F2 Podpora zpracování 
zemědělských produktů 

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

925.100 Kč 

F3 Stabilizace podnikání v 
malých obcích a vytvoření 
podmínek pro podnikání 

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

2.546.969 Kč 

F6 Lesnictví Článek 26 Investice do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a 
uvádění na trh 
 

1.618.600 Kč 
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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 „Interní postupy MAS pro PRV“. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
V případě shodného počtu bodů rozhoduje přiznání/nepřiznání dotace žadateli ve výzvě č. 1, 
č. 4 a č. 5 a preferenční kritérium vytvoření pracovního místa. 
 
Povinné přílohy  
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti.  
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci jsou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1.  
 
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: 
Fiche 1 – v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to že: 
-projekt využívá stávajících budov – žadatel doloží výpis z katastru nemovitostí nebo z 
dálkového přístupu do katastru nemovitostí  
Fiche 2 – v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to že: 
-projekt využívá stávajících budov – žadatel doloží výpis z katastru nemovitostí nebo z 
dálkového přístupu do katastru nemovitostí  
Fiche 3 – v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to že: 
- projekt využívá stávajících budov – žadatel doloží výpis z katastru nemovitostí nebo z 
dálkového přístupu do katastru nemovitostí    
Fiche 6 - v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to že: 
- projekt využívá stávajících budov – žadatel doloží výpis z katastru nemovitostí nebo z 
dálkového přístupu do katastru nemovitostí 
 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
http://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/prv  
 
Konzultace pro žadatele: 
Konzultační hodiny v kanceláři MAS Most Vysočiny:  

V pracovní dny 6:00-14:00 - po předchozí telefonické dohodě na tel. 739 673 472 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Místo konání semináře  Termín semináře   

JC Náměstí 17/19, Velké Meziříčí 26. 3. 2020 od 14:00 Velká učebna II. patro 
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Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: http://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/prv jsou zveřejněny 
všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• „Interní postupy MAS pro PRV“,  

• „Interní předpis k zamezení střetu zájmů/etický kodex“  

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Vzory příloh stanovených MAS. 

• Další dokumenty týkající se Výzvy č. 6 
  

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. 

http://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/prv

