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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. 6 

 

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: 25.3. 2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 1.4.2021 do 30.4.2021 do 12:00 hodin 

 

- podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál 

Farmáře 

 

Termín registrace na RO SZIF: 30.6.2021 

 

Kancelář MAS Podhůří Železných hor, Sladovnická 198, 583 01 Chotěboř, vždy po telefonické 

domluvě a upřesnění času. 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  

 

Úřední hodiny:  

Pondělí a čtvrtek  8:00 – 16:00  

Úterý a středa   8:00 – 14:00  

Pátek    8:00 – 13:00 

 

 

Územní vymezení: 

 

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

 

Kontaktní údaje:  

 
Jana Baladová 

Tel: 603 275 369 

info@podhurizeleznychhor.cz 

 
Mgr. Jaromíra Valehrachová 

Tel: 603 708 286 

info@podhurizeleznychhor.cz 

 

mailto:info@podhurizeleznychhor.cz
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 2 637 699,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 8 a 14. 

 

 

 

Podrobný obsah Fichí, které jsou součástí této výzvy naleznete na stránkách 

www.podhurizeleznychhor.cz 

 

Pravidla pro operaci 19.2.1 jsou uveřejněna zde: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fne

pub%2F1580716964157%2F1608016350776%2F1608016526777.pdf 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Alokace na danou Fichi lze z důvodu podpory hraničního projektu navýšit na základě rozhodnutí 

Programového výboru a dle aktuálně platných pravidel SZIF: 

 
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou 

částku převést na jinou Fichi, a to v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních předpisů MAS, 

a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období 

ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které splňují 

minimální stanovenou výši bodů, 

a) finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního 

projektu Fiche, a to v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních předpisů MAS, a to za 

podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve 

schváleném finančním plánu SCLLD, 

b) finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního 

projektu výzvy, u kterého může zároveň dojít ke snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

(při zachování funkčního celku projektu), a to v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních 

předpisů MAS, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé 

programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F8 Investice do 

nezemědělských činností 

V. 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - 

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

177 750,- Kč 

F14 Investice v obcích Článek 20, Základní služby a 

podpora vesnic ve venkovských 

oblastech 

písmeno a) - Veřejná prostranství 

v obcích 

písmeno c) – Hasičské zbrojnice 

písmeno f) – Kulturní a spolková 

zařízení včetně knihoven 

2 459 949,- Kč 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1580716964157%2F1608016350776%2F1608016526777.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1580716964157%2F1608016350776%2F1608016526777.pdf
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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 „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 principů uvedených v „Interních 

postupech pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Podhůří Železných hor“. 

 

Přílohy žádosti: 

 

Povinné přílohy 

Žadatel se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1. 

 

 

 

Přílohy žádosti stanovené MAS: 

 

V případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za kritérium Veřejné projednání záměru s 

obyvateli obce u Fiche F14 doloží k Žádosti o dotaci přílohu obsahující výpis/zápis z jednání 

zastupitelstva nebo zápis z veřejného jednání obyvatel obce dle popisu u tohoto kritéria. 

 

Konzultace pro žadatele: 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci MAS nepořádá prezenční seminář. Prezentace k semináři je 

umístěna na stránkách MAS u výzvy www.podhurizeleznychhor.cz. MAS bude v pracovní době 

kanceláře poskytovat individuální konzultace telefonickou nebo elektronickou formou.  

 

Závěrečné ustanovení: 

 

Na webových stránkách MAS www.podhurizeleznychhor.cz jsou v sekci VÝZVY zveřejněny 

všechny aktuální dokumenty k této výzvě: 

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

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Příloha výzvy – Seznam podpořených žadatelů 

• Příloha výzvy – Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1. 2020 

 

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, Ph.D., ředitelka MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
http://www.podhurizeleznychhor.cz/

