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Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, z.s. 

 vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

  

!2. výzva musela být z technických důvodů stornována! 

 

Název SCLLD: „Chodíme, chodíme hore po dědině…to naše Valašsko pěkně 

zvelebíme“ 

 

Termín vyhlášení výzvy: 5. 3. 2018 

 

Termín příjmu žádostí: od 19. 3. 2018 do 9. 4. 2018 do 14:00 hodin - podání 

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

 

Všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou. Za datum podání 

Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.  

Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál 

farmáře, dále žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy. Pokud tyto přílohy 

podává na MAS v listinné podobě (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich 

velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě), obdrží písemné potvrzení o 

převzetí příloh.  

 

Termín registrace na RO SZIF: 29. 6. 2018 

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: od 19. 3. 2018 do 9. 4. 2018 do 

14:00 hodin.  

Vždy po osobní, telefonické nebo e-mailové domluvě a upřesnění času, který je 

nutno rezervovat. 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS, Hovězí 74, 756 01, 

(1. patro budova pálenice)  

 

Územní vymezení: 

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

(obce: Janová, Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké 

Karlovice) 
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Kontaktní údaje:  

Bc. Petr Matýska, vedoucí pracovník pro SCLLD, projektový manažer 

tel.: +420 734 171 720  

e-mail: petr.matyska@masvhv.cz  

 

Ing. Šárka Burianová, manažerka MAS, projektová manažerka  

tel.: +420 604 732 890 

e-mail: sarka.burianova@masvhv.cz  

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 9 087 004,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4 a 5.  

 

 

Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na 

danou Fichi.  

V rámci dané Fiche je žadatel oprávněn podat pouze jednu žádost. 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou č. 1–5 této výzvy, jednotlivé Fiche jsou dostupné také 

na webových stránkách MAS u konkrétní výzvy, http://www.masvhv.cz/cz/73-vyzvy/74-

prv.html. Součástí Fichí je také přehled jednotlivých preferenčních kritérií pro hodnocení 

a výběr projektů.  

 

 

 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 3. výzvu 

F1 
Zemědělství – náš 

chleba 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

2 730 767,- Kč 

 

F2 
Podnikání – naše 

šance 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

1 645 321,- Kč 

F3 
Lesnictví – naše 

bohatství  

Článek 26 – Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

1 648 275 - Kč 

F4 
Zemědělské produkty 

– naše dobroty  

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

- Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

1 953 631,- Kč 

F5 
Cestovní ruch – náš 

potenciál 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

1 109 010,- Kč 

mailto:petr.matyska@masvhv.cz
mailto:sarka.burianova@masvhv.cz
http://www.masvhv.cz/cz/73-vyzvy/74-prv.html
http://www.masvhv.cz/cz/73-vyzvy/74-prv.html
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu jsou uvedeny v 

dokumentu „Vnitřní předpis č. 01/2017, Interní postupy PRV,“ který je přílohou č. 6 této 

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, včetně postupu v případě shodného počtu bodů 

je uveden v dokumentu „Vnitřní předpis č. 01/2017, Interní postupy PRV,“ který je 

přílohou č. 6 této výzvy. 

 

Přílohy dle Pravidel 19.2.1: 

Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit veškeré 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 Předložení 

veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádostí.  

 

Nad rámec těchto příloh uvedených v Pravidlech stanovuje MAS následující přílohy.  

 

Přílohy stanovené MAS  

• V případě stavebních prací, které nepodléhají stavebnímu povolení předložení 

Potvrzení od stavebního úřadu, že není potřeba stavební povolení 

• Výpis z registru půdy LPIS – ne starší než 3 měsíce od podání Žádosti o dotaci. 

Žadatel předkládá tuto přílohu, pokud požaduje udělení bodů za preferenční 

kritérium „Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařované zemědělské 

půdy dle LPIS“ – FICHE 1 

• Pokud žadatel požaduje udělení bodů za preferenční kritérium „Podpora 

ekologického zemědělského podnikání,“ předloží (prostou kopii): 

a) kopii Osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo 

bioprodukce, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou 

MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ 

s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.,   

b) pokud je žadatel zařazen do přechodného období, kopii smlouvy s 

kontrolní organizací specifikovanou výše a kopii Rozhodnutí o 

registraci vydané MZe. – FICHE 1 

 

 

 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf
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Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

12. 3. 2018 v 16:00 
Kancelář MAS, Hovězí 74, 

756 01 (1. patro budovy pálenice) 

Nutná registrace 

předem 

 

Termín konzultace žádosti je nutné předem domluvit (osobně, telefonicky, e-mailem). 

Ve dnech 4. 4. - 9. 4. budou konzultace poskytovány omezeně. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: http://www.masvhv.cz/cz/73-vyzvy/74-prv.html jsou 

v sekci „VÝZVY“ -> „PRV“ -> „3. výzva“ zveřejněny všechny aktuální dokumenty k 

této výzvě: 

 Text 3. výzvy  

 Vnitřní předpis č. 01/2017, Interní postupy PRV  

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 Další dokumenty vztahující se k 3. Výzvě 

 

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. 

 

 

 

 

 

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

                                 Předseda MAS 

http://www.masvhv.cz/cz/73-vyzvy/74-prv.html
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf

