
 

 

 

 

PRAVIDLA PRO KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ NA MAS  

 

Tato pravidla se vztahují pro žadatele, kteří plánují podání žádosti o dotaci do Fiche 9 Základní služby 

a obnova vesnic ve venkovských oblastech (článek 20) 

Pro úspěšnou konzultaci projektových záměrů a nároku na bodové zvýhodnění projektu je nutné: 

• telefonicky se objednat – kontakt Michaela Zmeškalová, 733 784 707 

• účast statutárního zástupce žadatele případně pověřeného zástupce žadatele  

• informace k projektovému záměru – žadatel vyplní formulář Konzultace projektového záměru 

na MAS zveřejněný na webových stránkách MAS nebo předvyplní žádost o dotaci stáhnutou z 

Portálu farmáře pro 7. výzvu MAS Partnerství Moštěnka (strana C1). Pro přidělení bodů je 

nutné, aby se projektový záměr, který bude uveden na Potvrzení o konzultaci na MAS, 

shodoval s názvem projektu v žádosti o dotaci, která bude zaslána prostřednictvím Portálu 

farmáře 

• žadatel obdrží od MAS potvrzení o konzultaci, které je nutné, pro bodové zvýhodnění projektu, 

přiložit k žádosti o dotaci a zaslat společně s žádostí přes Portál farmáře 

 

 

 

 

v Kostelci u Holešova, 11. 3. 2022 

 

         Michaela Zmeškalová 

         manažerka pro PRV 

 

  



 

 

 

KONZULTACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU NA MAS 

 

Identifikace žadatele 

• název      

• IČO      

• statutární zástupce  

• typ žadatele     

• název projektového záměru (shodný název bude uveden i v předložené žádosti o dotaci 

zaslané přes Portál farmáře) 

 

Předmět projektu (vypsat pořizované vybavení, technologie, stavební úpravy apod.) 

 

 

 

Předpokládané technické parametry  

 

 

Předpokládaná výše výdajů (částka v Kč bez DPH, částka v Kč s DPH. V případě, že žadatel 

nebude požadovat dotaci z celé částky, uvede i částku, ze které bude počítána dotace) 

 

 

 

  



 

 

 

 

POTVRZENÍ O KONZULTACI NA MAS 

 

Identifikace žadatele 

• název      

• IČO 

• statutární zástupce 

 

Potvrzuji, že projektový záměr (název projektu, který bude uveden v žádosti o dotaci) výše 

uvedeného žadatele byl konzultován s pracovníky MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s. a splňuje 

podmínku pro přidělení bodů v rámci Fiche 9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech, preferenční kritérium č. 5 Spolupráce s MAS. 

 

 

 

v Kostelci u Holešova, dne 
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