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Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva MAS č. 2 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 Místní akční skupiny 

Svitava z. s. pro období 2014 - 2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 2. 5. 2018 

 

Termín příjmu žádostí: od 14. 5. 2018 do 31. 5. 2018 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Svitava – Olomoucká 

1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy, 2. patro  

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 

MAS v termínech uvedených jako úřední dny po – čt: 08:00 – 15:00, pá: 08:00 – 13:00, 

vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. 

 

Územní vymezení: 

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

Kontaktní údaje:  

Petr Škoda, DiS.  

Tel.: + 420 725 925 454 

E-mail: massvitava@unet.cz 

Web: www.massvitava.cz   

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 6 196 922,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 3, 4 a 5. 

 

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 2. výzvu 

F1  
Podpora zemědělských 

podnikatelů 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Investice do zemědělských podniků 
2.415.630,- Kč 

F3 
Technika pro lesní 

hospodářství 

Článek 26, Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

1.900.000,- Kč 

F4 Rekreační funkce lesa 
Článek 25 Neproduktivní investice 

v lesích 
81.292,- Kč 

F5 
Protipovodňová 

prevence v lesích 

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) 

Zavádění preventivních 

protipovodňových opatření v lesích 

1.800.000,- Kč 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

V případě, že se vyčleněná alokace pro určitou Fichi nevyčerpá, z důvodu nižších 

požadavků žadatelů na dotaci, bude její část přesunuta dle Směrnice PRV č. 1/2018 – 

Interní postupy MAS ve prospěch jiné Fiche.  

 

V první řadě bude upřednostněna žádost ve Fichi, kde je potřeba naplnit cílovou hodnotu 

indikátoru vytvořených pracovních míst. V druhé řadě bude rozhodnuto o dodatečném 

vybrání tzv. hraničního projektu (první nevybraný projekt ve Fichi, na který dle alokace 

nezbývá dostatek fin. prostředků). Konečné rozhodnutí o podpoře hraničního projektu a 

přesunu finančních prostředků spadá do kompetence Rady spolku, která může případně 

rozhodnout, že nevyčerpaná alokace se přesune do další výzvy.  

 

 

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 ve Směrnici PRV č. 1/2018 – Interní 

postupy MAS.  

 

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

 

V případě shodného počtu bodů bude postupováno dle Směrnice PRV č. 1/2018 – Interní 

postupy MAS, a to: 

1. Zvýhodnění žadatele, který nebyl ještě podpořen z CLLD, 

2. Zvýhodnění žadatele s nejnižší výší výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

3. Zvýhodnění žadatele, který realizuje projekt v obci, která má nižší počet obyvatel1. 

 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Povinné přílohy stanovené MAS: 

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

nebudou MAS přijaty.  

 

MAS Svitava nestanovuje povinné přílohy nad rámec příloh uvedených v Pravidlech, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

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

bodového ohodnocení projektu. 

• Příloha č. 4 Směrnice PRV č. 12018 - Komunikační plán projektu 

 

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

www.massvitava.cz   

 

                                                 
1 Pro určení velikosti obce je považován za rozhodující nejaktuálnější dokument ČSÚ v době podání žádosti o podporu. 
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Konzultace pro žadatele: 

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

webových a facebookových stránkách MAS Svitava.  

 

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: www.massvitava.cz jsou v sekci AKTUÁLNÍ VÝZVY 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Směrnice PRV č. 1/2018 

• Příloha č. 1 Směrnice PRV č. 12018 – Etický kodex a prohlášení o neexistenci 

střetu zájmů 

• Příloha č. 2 Směrnice PRV č. 12018 – Preferenční kritéria  

• Příloha č. 3 Směrnice PRV č. 12018 – Orientační harmonogram administrace 

projektů na MAS 

• Příloha č. 4 Směrnice PRV č. 12018 – Komunikační plán projektu 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                 ……………………………………………………………………  

                                 Vladimír Buchta 

    předseda spolku 

http://www.massvitava.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

		2018-04-24T13:44:09+0200
	Vladimír Buchta




