
 

 
 

1 

 

  

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. 9 

 

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: 9. ledna 2023 

 

Termín příjmu žádostí: od 9.1.2023 do 13.2.2023 do 12:00 hodin 

 

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

farmáře 

 

Termín registrace na RO SZIF: 27.4.2023 

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě.  

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

 

Celková výše dotace pro 8. Výzvu je 1 445 291,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 8 a 10. 

 

 

 

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

https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/ 

Pravidla pro operaci 19.2.1 jsou uveřejněna zde: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%

2Fleader%2F1667286586346.pdf 

 

 

Postup výběru projektu, nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu se řídí „Interními 

postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Podhůří Železných hor“ platnými ke dni 

vyhlášení výzvy. https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/ 

 

 

Postup výběru projektů 

 

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 

MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD platného ke dni vyhlášení výzvy. 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech pro podání, hodnocení a výběr 

projektů MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.“. 

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

V případě shodného počtu bodů bude podpořen projekt splňující kritéria stanovená v Interních postupech 

MAS https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/ 

 

 

Přesun alokace v rámci výzvy a metoda společného zůstatku  

 

Podpořeny jsou nejprve projekty, které získají v dané Fichi nejvíce bodů a beze zbytku naplňují 

stanovenou výši alokace – v případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 9. výzvu 

F8 Investice do 

nezemědělských činností 

VII. 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - 

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

945 291,-Kč 

F 10 Zpracování a uvádění na 

trh zemědělských 

produktů III. 

Článek 17.1.b. Zpracování a 

uvádění na trh zemědělských 

produktů 

500 000,- Kč 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1667286586346.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1667286586346.pdf
https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/
https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/
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výzvě, může Programový výbor MAS převést stanovenou částku na jinou Fichi, a to za podmínky, že 

nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním 

plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projety, které splňují minimální stanovenou výši bodů  

- nevyužitá alokace ze všech Fichí se sečte do společného zůstatku zbývající alokace 

- společný zůstatek se přesune do Fiche, ve které je největší nedostatek finančních prostředků (rozdíl mezi 

alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace všech projektů podaných v dané 

Fichi, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS) 

 - v případě shody rozhodne, ve které Fichi je větší počet projektů  

- v případě i nadále přetrvávající shody bude rozhodnuto o výběru Fiche, která měla ve vyhlášené výzvě 

stanovenou vyšší alokaci 

 - pokud jsou v plné výši podpořeny všechny projekty Fiche zvolené dle výše a stále není společný 

zůstatek dočerpán, přesune se tato alokace do další Fiche v pořadí. Takto bude postupováno až do 

celkového vyčerpání společného zůstatku (v rámci alokace na Výzvu). Při přesunech alokace 

popsaných v tomto bodě nesmí dojít k překročení alokace stanovené ve Výzvě.  

 

Programový výbor však může také rozhodnout o tom, že postup popsaný v tomto bodě nepoužije a 

zbývající alokace bude použita v další výzvě. Takový postup bude v zápise z jednání Programového 

výboru MAS řádně zdůvodněn. 

 

Podpora hraničního projektu Fiche  

 

- hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje minimální 

stanovenou výši bodů. Pro jeho podporu lze použít nevyčerpané finanční prostředky ze společného 

zůstatku a navýšit alokaci na rámec výzvy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS 

stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.  

- po přesunech alokace (společného zůstatku) v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční 

projekt Fiche. 

 - na jednu Fichi v rámci výzvy připadá vždy jen maximálně jeden hraniční projekt Fiche. 

 - pověřený pracovník MAS ověří na CP SZIF aktuální výši finančních zůstatků z vypsaných Fichí 

předchozích výzev MAS pro PRV, které sdělí Programovému výboru MAS, jenž posoudí, zda budou 

prostředky dostačující k podpoře hraničních projektů všech fichí v plné výši požadované dotace  

- pokud ne, bude alokace přednostně přidělena projektu, který bude požadovat nižší částku dotace  

- pokud toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt, který bude mít nižší celkové výdaje 

- pokud toto nerozhodne, bude upřednostněn projekt z obce s menším počtem obyvatel dle evidence 

ČSÚ k 1.1. roku, v němž jsou projekty hodnoceny (v případě více míst realizace bude posuzován 

projekt na obec s nejmenším počtem obyvatel v rámci uváděných míst realizace dle evidence ČSÚ k 

1.1. roku, v němž jsou projekty hodnoceny, nejsou-li dostupné, tak roku předcházejícího. 

 

Programový výbor však může také rozhodnout o tom, že postup popsaný v tomto bodě nepoužije a 

zbývající alokace bude použita v další výzvě. Takový postup bude v zápise z jednání Programového 

výboru MAS řádně zdůvodněn. 

 

 

Podpora hraničního projektu výzvy  

 

- v případě, že některý z hraničních projektů Fiche nebude možné podpořit v plné výši (viz zbytková 

alokace), bude přistoupeno k podpoře hraničního projektu výzvy 
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 - bude-li ve výzvě více nepodpořených hraničních projektů Fiche, bude jako hraniční projekt výzvy 

určen projekt z Fiche s nejvyšším počtem předložených projektů  

- v případě shody bude jako hraniční projekt výzvy určen projekt z Fiche, u které bude vyšší součet 

hodnoty „celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace“ u nepodpořených projektů z dané 

Fiche 

 

Hraniční projekt výzvy je jediný, který lze podpořit v plné výši, i když tím dojde k překročení celkové 

alokace MAS. 

 

Programový výbor však může také rozhodnout o tom, že postup popsaný v tomto bodě nepoužije a 

zbývající alokace bude použita v další výzvě. Takový postup bude v zápise z jednání Programového 

výboru MAS řádně zdůvodněn. 

 

• Do 5 pracovních dnů od schválení projektů MAS bude žadatel informován o počtu přidělených 

bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nikoli. Výsledky hodnocení 

budou zaznamenány do formuláře Žádosti o dotaci. 

• MAS zveřejní do 5 pracovních dnů od výběru projektů na MAS zápis se seznamem vybraných 

i nevybraných Žádostí o dotaci na svých internetových stránkách. 

• Pověřený pracovník MAS veškerou dokumentaci z výběru projektů založí do příslušné složky a 

uloží do archívu. 

 

 

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

 

Přílohy žádosti: 

 

Povinné přílohy 

 

Žadatel se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1. 

 

Přílohy žádosti stanovené MAS: 

 

Nejsou stanoveny 

 

Konzultace pro žadatele: 

 

 

 

Termín semináře k výzvě 

12.1.2023 ve 14:00 hodin kancelář MAS 

 

Dle aktuální epidemiologické situace může být seminář nahrazen konzultacemi. Prezentace k semináři 

je umístěna na stránkách MAS u výzvy www.podhurizeleznychhor.cz.  

 

Závěrečné ustanovení: 

 

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

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

 

 

Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně při jakémkoliv jiném 

úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke kontrole a podpisu) důrazně 

doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem 

předání na SZIF. 

 

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. 

 

 


