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Místní akční skupina MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.  

vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným 

Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

 

Název SCLLD: „Náš region - naše radost“ 

 

Termín vyhlášení výzvy: 14. 6. 2017 

 

Termín příjmu žádostí: od 18. 7. 2017 od 8:00 hodin do 1. 8. 2017 do 15:00 hodin  

Příjem žádostí ve dnech pondělí - pátek 8:00 - 15:00 

Příjem žádostí bude probíhat po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem MAS  

a upřesnění konkrétního času příjmu žádosti v kanceláři MAS. Tento čas je nutno 

zarezervovat. 

V případě, že bude žádost odevzdána po tomto termínu, nebude pracovníkem MAS přijata. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 27. 9. 2017 

 

Místo podání žádostí:  

kancelář MAS - Partnerství Moštěnka, o. p. s., Kostelec u Holešova 58, 768 43 

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS 
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Kontaktní údaje:  

Michaela Zmeškalová, manažerka pro programový rámec PRV 

tel: +420 733 784 707 

e-mail: michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz 

 

Markéta Poláchová Kropáčková, vedoucí pracovník pro CLLD 

tel: +420 737 775 991 

e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 9 700 000,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí B1, B2, B3, B4, B5, B6. 

 

 

Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na 

danou Fichi. 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou č. 1 - 6 této výzvy a také přístupný na webových stránkách 

MAS www.mas-mostenka.cz. Součástí Fichí je také přehled jednotlivých preferenčních 

kritérií pro hodnocení a výběr projektů. 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu jsou uvedeny v 

dokumentu „Interní postupy MAS - Partnerství Moštěnka pro Program rozvoje 

venkova“, který je přílohou č. 7 této výzvy.  

 

 

 

 

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

B1  Podpora investic do 

rostlinné a živočišné 

výroby 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 

Investice do zemědělských podniků 

3 000 000,- Kč 

 

B2 Podpora zpracování 

zemědělských 

produktů a jejich 

uvádění na trh 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 

Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

1 000 000,- Kč 

B3 Podpora investic do 

lesnických technologií 

a technologií na 

zpracování lesnických 

produktů 

Článek 26 - Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a uvádění 

na trh 

1 000 000,- Kč 

B4 Podpora lesnické 

infrastruktury 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Lesnická infrastruktura 

1 200 000,- Kč 

B5 Investice do ochrany 

melioračních a 

zpevňujících dřevin 

Článek 25, Investice do ochrany 

melioračních a zpevňujících dřevin 

500 000,- Kč 

B6 Podpora investic do 

nezemědělských 

činností a agroturistiky 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

3 000 000,- Kč 

mailto:michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz
http://www.mas-mostenka.cz/


 

 

 

3  

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 

 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou 

vybrány projekty, které dosáhly nejvyššího bodového hodnocení. Počet podpořených 

projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi. 

 

Postup pro hodnocení a výběr projektů, včetně postupu v případě shodného počtu bodů je 

uveden v dokumentu „Interní postupy MAS - Partnerství Moštěnka pro Program 

rozvoje venkova“, který je přílohou č. 7 této výzvy. 

 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit veškeré povinné přílohy uvedené 

v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro operaci 19.2.1  

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti 

nebudou pracovníkem MAS přijaty. 

 

Nad rámec těchto příloh uvedených v Pravidlech stanovuje MAS následující povinné přílohy 

 

1) Povinné přílohy stanovené MAS  

Povinné přílohy mají vliv na příjem žádosti - neúplné žádosti nebudou pracovníkem MAS 

přijaty. 

 

 Doklad o souladu se „Strategií komunitně vedeného rozvoje MAS Partnerství 

Moštěnka pro období 2014 - 2020 

 

2) Nepovinné přílohy stanovené MAS 

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti - má pouze vliv na výši 

bodového ohodnocení projektu. 

 Výpis z evidence zemědělského podnikatele - prostá kopie. Žadatel předkládá 

pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium Podpora začínajících 

podnikatelů - F1, F2 

 Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku - prostá kopie. 

Žadatel předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium 

Podpora začínajících podnikatelů - F2, F6 

 Platný certifikát nebo osvědčení o získání ocenění“ - prostá kopie. Žadatel 

předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium Ocenění 

výrobku nebo služby regionální značkou - F2 

 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a 

středních podniků - prostá kopie. Žadatel předkládá pouze v případě, že požaduje 

body za preferenční kritérium Podpora menších žadatelů - F6 

 

Konzultace pro žadatele: 

Termín a místo konání semináře pro žadatele k přípravě projektů bude zveřejněno na 

webových stránkách MAS www.mas-mostenka.cz 

 

V jiné dny je pracovník MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či 

poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 
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Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: http://mas-mostenka.cz/mas/vyzvy-sclld-2014-2020-prv/ 

jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Tuto výzvu schválil Programový výbor MAS - Partnerství Moštěnka o.p.s. dne 7. 6. 2017 

 

 

 

                 ………………………………………………………………………..  

                                 Markéta Poláchová Kropáčková 

ředitelka MAS  
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