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Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.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: Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko 
 
 
Termín vyhlášení výzvy: 1.2.2018 
 
Termín příjmu žádostí: od  1.2.2018 do 2.3.2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS 
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF: 15.06.2018 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: 75644 Police 142, kancelář MAS  
 
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 
MAS v pracovní dny od 10 00 do 15 00 hod, poslední den výzvy do 12 00 výhradně po 
telefonní domluvě minimálně jeden pracovní den před předložením žádosti. 
 
Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  

 
Kontaktní údaje:  
 
Jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníka MAS poskytujícího informace 
případným žadatelům: 
 
Zdeněk Hynek, 734455044, maskls@seznam.cz 
 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 4650000,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 1. 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 
 
 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 
pro 1. výzvu 

F1  Č. 1 
Konkurenceschopnost 
podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
– Investice do zemědělských 
podniků 

4650000,- Kč 
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
 
 
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a 
finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS. 
 
Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, 
který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální 
stanovenou výši bodů), o případném navýšení alokace rozhodne Programový výbor.  
 
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 Metodickém oznámení č. 1/2018, 
kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce PRV.  
  
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
V případě shodného počtu bodů bude rozhodující poměr poměr způsobilých výdajů v Kč k 
velikosti plochy obhospodařované žadatelem na území MAS v ha, v případě projektů 
zaměřených na živočišnou výrobu se namísto poměru k výše uvedené ploše v ha použije 
počet dobytčích jednotek chovaných žadatelem. 
 
Výše ZV bude ověřena z žádosti, velikost plochy obhospodařované žadatelem na území 
MAS doloží žadatel dokumentem LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle 
uživatelských vztahů platným k prvnímu dni měsíce, ve kterém byla výzva vyhlášena, 
počet dobytčích jednotek žadatel doloží výpisem z Integrovaného registru zvířat platným 
k prvnímu dni měsíce, ve kterém byla výzva vyhlášena. Hospodaří-li žadatel také na 
území mimo území MAS, vyznačí žadatel na výpisu LPIS katastrální území náležející na 
území MAS a vyčíslí jejich celkovou rozlohu údaj ze sloupce "Celkem  ha", v případě 
výpisu z Integrovaného registru zvířat žadatel uvede zvířata chovaná na území MAS a 
vyčíslí celkový počet dobytčích jednotek chovaných na území MAS v samostatném 
dokumentu, prostá kopie.  V rámci jedné žádosti lze uplatnit jen jeden způsob výpočtu 
kriteria, stanovit hodnotu poměru způsobilých výdajů v Kč k velikosti plochy 
obhospodařované žadatelem na území MAS v ha a zároveň k počtu dobytčích jednotek 
chovaných žadatelem v rámci jednoho projektu není možné  
V případě rovnosti tohoto poměru bude podpořen projekt požadující nižší dotaci v Kč. 
V případě, že jeden z projektů, které dosáhly shodného počtu bodů, neuplatňuje body 
v rámci kriteria Efektivita projektu, bude podpořen projekt požadující nižší dotaci v Kč. 
Nebude-li možné rozhodnout na základě výše uvedených kriterií, bude podpořen projekt, 
který byl registrován dříve.  
 

 
Přílohy stanovené MAS: 
 
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: 
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1. LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů platný k  
prvnímu dni měsíce, ve kterém byla výzva vyhlášena. 

2. Výpis z Integrovaného registru zvířat platným k prvnímu dni měsíce, ve kterém 
byla výzva vyhlášena. 

3. Vyčíslení počtu dobytčích jednotek chovaných na území MAS k prvnímu dni 
měsíce, ve kterém byla výzva vyhlášena. 

4. Popis dopadů projektu na životní prostředí  
 
Nepovinné přílohy žadatel doloží v případě, že požaduje bodové zvýhodnění dokládané 
přílohami.  
Povinné přílohy stanovené MAS: 

• MAS nestanovila povinné přílohy.  
 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.maskls.cz  
 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 
6.2.2018 v 10 30 x Police 142, budova ObÚ 
6.2.2018 v 13 00 x Police 142, budova ObÚ 

 
V jiné dny je vedoucí zaměstnanec 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. Konzultace v sídle MAS se poskytují výhradně po předchozí 
telefonní nebo písemné domluvě.  
 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: …… http://maskls.cz/43-1-vyzva-prv.html…………………………. 
jsou v sekci 1. výzva PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Metodické oznámení č. 1/2018,kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci 
administrace programového rámce PRV,  

• Aktuální znění vyhlášené Fiche 
 

 
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.maskls.cz/
http://mas.regionpoodri.eu/obdobi-2014-2020/prv
Zdenek
Text napsaný psacím strojem

Zdenek
Text napsaný psacím strojem
Karel Hlavica, v.r.

Zdenek
Text napsaný psacím strojem




