
 

 

 

 

 

                                                                       

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 

Výzva MAS č. 2 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 

ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY POMALŠÍ 2014 – 2020 

Termín vyhlášení výzvy 2. 1. 2019 

Termín příjmu žádostí od 28. 1. 2019 do 18. 2. 2019 elektronicky přes Portál farmáře. 

Přílohy v listinné podobě možno předat v termínech uvedených 

jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, 

který je nutno rezervovat. 

Termín registrace na 

RO SZIF 

do 15. 4. 2019 

Místo podání žádostí kancelář MAS – Nám. J. Gurreho 2, 373 24 Římov 

 

Územní vymezení 

 

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

SCLLD.  

Kontaktní údaje 

 

Eva Tarabová 

tel.: 608 353 400 

e-mail: tarabova@maspomalsi.cz 

web: www.maspomalsi.cz  

mailto:tarabova@maspomalsi.cz
http://www.maspomalsi.cz/


 

 

 

 

 

                                                                       

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace 

 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční 

prostředky budou využity v další Výzvě MAS. 

 

Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je 

prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši 

bodů) navyšována. 

 

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. 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 2. výzvu 

F2 Neproduktivní investice v 

lesích 

Čl. 25 Neproduktivní investice v 

lesích 

1.000.000,- Kč 

F3 Zadržování vody v krajině Čl. 24 odst. 1., písm. a) Zavádění 

preventivních protipovodňových 

opatření v lesích 

2.000.000,- Kč 

F4 Podpora místní produkce a 

odbytu 

Čl. 17, odst. 1., písm. b) Zpracování 

a uvádění na trh zemědělských 

produktů 

1.000.000,- Kč 

F5 Investice do 

nezemědělských činností 

Čl. 19, odst. 1, písm. b) Podpora 

investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

3.000.000,- Kč 



 

 

 

 

 

                                                                       

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech pro „Interní postupy 

pro hodnocení projektů předkládaných v programovém rámci PRV pro realizaci SCLLD MAS 

Pomalší“, které jsou přílohou této výzvy.  

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

 

V případě shodného počtu bodů v rámci jedné Fiche bude o pořadí rozhodovat výše získaných 

bodů v referenčních kritériích v tom pořadí, v jakém jsou uvedené ve Fichi. To znamená, že 

v případě shodného počtu bodů budou zvýhodněny projekty s vyšším bodovým ohodnocením 

za preferenční kritérium č. 1 Počet vytvořených pracovních míst. Pokud se body i nadále 

shodují, rozhoduje preferenční kritérium č. 2. Pokud se body i v tomto kritériu shodují, 

rozhoduje preferenční kritérium č. 3 a tak dále až k poslednímu preferenčnímu kritériu. Pokud 

i po posledním preferenčním kritériu je pořadí projektů nerozhodné, rozhoduje velikost obce 

(počet obyvatel k 1.1.2018 - www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j) 

v místě realizace projektu, tzn. žadatel realizující projekt v obci s nižším počtem obyvatel je 

upřednostněn před žadatelem realizujícím projekt v obci s vyšším počtem obyvatel.   

 

Přílohy stanovené MAS 

Povinné přílohy stanovené MAS: 

MAS Pomalší nestanovuje žádné další povinné přílohy nad rámec Pravidel Programu rozvoje 

venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 

komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

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: 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že má uzavřenou smlouvu o 

partnerství s neziskovou organizací, obcí nebo vzdělávacím subjektem (mateřská, 

základní a střední škola, dům dětí a mládeže, školicí střediska apod.) nacházející se na 

území MAS Pomalší, doloží dokumenty prokazující tuto skutečnost – platí pro Fiche 2, 3. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že projekt využívá stávajících 

budov nebo staveb, doloží tuto skutečnost výpisem z katastru nemovitostí (prostá 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j


 

 

 

 

 

                                                                       

kopie) vč. ortofotomapy nebo fotografie, ze které bude patrná existence stávající 

budovy nebo stavby – platí pro Fiche 4, 5. 

 

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

www.maspomalsi.cz  

 

Konzultace pro žadatele 

Kancelář MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů 

 

Téma semináře Kdy Kde 

Neproduktivní investice v lesích  10.1.2019     8:00 hod Římov, zasedací místnost 

Obecního úřadu, 1. patro  Zadržování vody v krajině 10.1.2019    10:00 hod 

Podpora místní produkce             

a odbytu 
11.1.2019     8:00 hod 

ZD Netřebice, zasedací 

místnost 1. patro Investice do nezemědělských 

činností 
11.1.2019    10:00 hod 

 

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit 

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

 

Závěrečné ustanovení 

Na webových stránkách MAS www.maspomalsi.cz jsou v sekci SCLLD 2014–2020/výzvy SCLLD  

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 Výzva MAS č. 2 PRV  

 Fiche č. 2 Neproduktivní investice v lesích  

 Fiche č. 3 Zadržování vody v krajině 

 Fiche č. 4 Podpora místní produkce a odbytu 

 Fiche č. 5 Investice do nezemědělských činností 

 Interní postupy MAS pro PRV 

 Etický kodex  

 Pravidla pro žadatele PRV  

http://www.maspomalsi.cz/
http://www.maspomalsi.cz/


 

 

 

 

 

                                                                       

 Postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes Portál Farmáře  

 Pozvánka na seminář 

 

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. Eva Tarabová 

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

                                ředitelka MAS 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

