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Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují 

 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: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a 

Metují 

 

Termín vyhlášení výzvy: 24. 5. 2019 

 

Termín příjmu žádostí: od 27. 5. 2019 do 15. 7. 2019 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 22. 8. 2019 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Mezi Úpou a Metují, 

třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice 

 

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

MAS, v termínech: pondělí – pátek, 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:  

Bc. Martina Koubíková Nováková, martamax@seznam.cz, tel: 602 613 506 

Zdeňka Hovorková, hovorkova@masmum.cz, 606 636 640 

 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 20 137 880 ,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4 . 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.masmum.cz  

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace 

převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané 

Fichi. 

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) v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje 

minimálně 50 % požadované výše dotace daného projektu. 

 

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 „Interní postupy Místní akční skupiny 

Mezi Úpou a Metují, z. s. pro Programový rámec Program rozvoje venkova“. 

 

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

 

V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt: 

 1. který získal více bodů za tvorbu pracovních míst 

 2. s nižší finanční náročností (celková výše způsobilých výdajů uvedená v žádosti o 

dotaci) 

 

Přílohy stanovené MAS: 

Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit všechny relevantní 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 Podpora 

provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Předložení 

veškerých povinných příloh (tzn. relevantních příloh stanovených Pravidly pro operaci 

19.2.1 a povinných příloh stanovených MAS) je podmínkou pro příjem žádostí. Neúplné 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F1  PRV 01: Podpora 

zemědělských 

podnikatelů 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

9 137 880- Kč 

 

F2 PRV 02: Investice do 

lesnické infrastruktury 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

– Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

4 000 000,- Kč 

F3 PRV 03: Investice do 

nezemědělských 

činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

– Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

5 000 000,- Kč 

F4 PRV 04: 

Enviromentální a 

společenský potenciál 

lesů 

Článek 25 NIL – Neproduktivní 

investice v lesích 

2 000 000,- Kč 

http://www.masmum.cz/
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žádosti nebudou MAS přijaty. Nad rámec těchto příloh uvedených v Pravidlech stanovila 

MAS následující povinné přílohy.  

 

Povinné přílohy:  

1) Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny 

Mezi Úpou a Metijí na období 2014–2020 (vzor bude zveřejněn na webu MAS) – originál.  

2) V případě, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) není třeba stavební povolení 

nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak čestné prohlášení žadatele ke 

stavebním pracím (vzor je zveřejněn na webu MAS) - prostá kopie. Toto čestné prohlášení 

se dokládá pouze v případě, že jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy, udržovací 

práce na stavbách či terénní úpravy.  

3) V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) nepodléhá/jí řízení stavebního úřadu a 

součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, 

doloží žadatel vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – prostá kopie.  

Nepovinné přílohy MAS 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za konkrétní preferenční kritéria uvedené 

v dané Fichi, řídí se ustanovením dané Fiche. Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je 

také vyvěšen na webových stránkách www.masmum.cz. 

 

Konzultace pro žadatele: kancelář MAS Mezi Úpou a Metují, třída T.G. Masaryka 119, 

552 03 Česká Skalice 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Zaměření datum čas 

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků 11. 6. 2019 15:00 

Fiche 2 – Lesnická infrastruktura 11. 6. 2019 15:00 

Fiche 3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností 11. 6. 2019 15:00 

Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích 11. 6. 2019 15:00 

 

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.masmum.cz jsou v sekci Dotace pro žadatele – PRV 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě. Pro žádosti o podporu a následně 4 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. 
 

 

http://www.masmum.cz/
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 ……………………………………………………………………  

                                 

Ing. Josef Kulek 

 Předseda MAS 


