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Místní akční skupina Podhůří Železných hor, 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 podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje za období 2015 - 2023 

 

Termín vyhlášení výzvy: 26. 2. 2018 

 

Termín příjmu žádostí: od 19. 3. 2018 do 13. 4. 2018 do 12:00 hodin  
 podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

 

Den Hodiny pro příjem žádostí 

Pondělí a Čtvrtek 8:00 – 16:00 hodin 

Úterý a Středa 8:00 – 14:00 hodin 

Pátek  8:00 – 13:00 hodin 

 

 

Termín registrace na RO SZIF:  21.5.2018 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:  

Sladovnická 198, 583 01 Chotěboř. V době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech 

uvedených jako úřední hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické 

domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. Vybrané přílohy může žadatel 

(vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům) předložit na MAS v listinné podobě, v 

ostatních případech jsou přílohy podány společně s žádostí přes Portál Farmáře 

 

Územní vymezení: 

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

Kontaktní údaje:  

 

Mgr. Jaromíra Valehrachová 

Tel: 603 708 286 

info@podhurizeleznychhor.cz 

 

Jana Baladová 

Tel: 603 275 369 

info@podhurizeleznychhor.cz 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 6 110 470 Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 4, 6, 8, 9 a 12. 
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Pravidla pro operaci 19.2.1 jsou uveřejněna zde: 

 

http://eagri.cz/public/web/file/550738/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v

_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace bude převedena do Fichí 

dle potřeby MAS a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS.  

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

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

bodů) navýšena vždy tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši. Finance se mohou 

převádět do jiné Fiche pouze tak, že není překročena celková alokace na danou Fichi uvedená 

v aktuální verzi SCLLD 

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

www.podhurizeleznychhor.cz 

 
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 „Interních postupech pro podání, 

hodnocení a výběr projektů MAS Podhůří Železných hor“. 

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

V případě shodného počtu bodů budou projekty řazeny dle následujících kritérií a 

v uvedeném pořadí: 

1) bude upřednostněn projekt s nižší celkovou výší požadované dotace 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F1 Lesnická infrastruktura 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  

-Lesnická infrastruktura 550.000,- Kč 

F2 

Pořízení moderní lesnické 

techniky a technologií 

Článek 26 

Investice do lesnických technologií 

a zpracování lesnických produktů, 

jejich mobilizace a uvádění na trh 700.000,- Kč 

F4 Pozemkové úpravy 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  

-Pozemkové úpravy 400.000,- Kč 

F6 

Zemědělská 

infrastruktura 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  

-Zemědělská infrastruktura 360.000,- Kč 

F8 

Investice do 

nezemědělských činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 3.100.000,-Kč 

F9 

Investice do 

zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Investice do zemědělských podniků 900.000,-Kč 

F12 Sdílení zařízení a zdrojů 

Článek 35, odstavec 2., písmeno c) 

Sdílení zařízení a zdrojů 100.470,- Kč 

http://eagri.cz/public/web/file/550738/Pravidla_19._2._1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf
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2) bude upřednostněn projekt, který předkládá realizaci v katastru  obce s nižším 

počtem  obyvatel (údaj k 31.12.2016, ČSÚ). V případě, že se projekt realizuje na 

katastrálním území více obcí, počítá se aritmetický průměr počtu jejich obyvatel  
 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Žadatel je povinen společně se Žádostí o dotaci předložit všechny relevantní 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 Podpora 

provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Předložení 

veškerých povinných příloh (tzn. Relevantních příloh stanovených Pravidly pro operaci 

19.2.1) je podmínkou pro příjem žádostí. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty. 

 

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 kritérium „rekonstrukce nebo 

využití“ (cest, stávajícího zařízení a objektů), doloží žadatel výpis z katastru 

nemovitostí – prostá kopie – týká se Fiche 1 a 6 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za šetrnost vůči životnímu 

prostředí u Fiche č. 9 a nejedná se o stroje, zařízení, technologie a zařízení, kde je 

bodové zhodnocení přiděleno automaticky doloží žadatel výpis z katastru 

nemovitostí, tak jak je to pospáno v konkrétní fichi ( tj. zpětný výpis k 1.2. 2017 a 

aktuální výpis ne starší než 1 měsíc ke dni podání žádosti)  

 V případě, že žadatel požaduje u Fiche č. 12 bodové zvýhodnění za vzdálenost mezi 

spolupracujícími subjekty a  nevyplývá toto z textu uvedeného ve formuláři žádosti 

doloží prohlášení o vzdálenosti provozoven spolupracujících subjektů samostatně. 

 

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

www.podhurizeleznychhor.cz  

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Termín Čas místo 

6 .3.2018  13:00 Zasedací místnost MěÚ Chotěboř 

 

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: podhurizeleznýychhor.cz jsou v sekci VÝZVY zveřejněny 

všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Podhůří Železných 

hor 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 Vzory příloh stanovených MAS 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/


 

 
 

4 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………  

                             Mgr. Jaromíra Valehrachová, ředitelka Podhůří Železných hor, o.p.s. 
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