
 

   
 

Místní akční skupina MAS Blaník, z. s. 

 vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
 

Výzva MAS č. 4 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 pro území MAS Blaník 

 

Termín vyhlášení výzvy: 12. 2. 2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 19. 2. 2021 do 15. 3. 2021 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 30. 5. 2021 

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, 

které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době 

trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, tj. úterý a čtvrtek 

od 8:30 do 12:30 hod., dále v ostatních dnech 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:  

 

Hana Bohatová, hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927 

Tomáš Kramár, kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 4. Výzvu je 6 058 548,00 Kč 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 1 a 6. 

 

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

www.masblanik.cz  

 

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.  

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 2. výzvu 

F1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí 

venkov 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

2 500 000,- Kč 

F6  Na venkově to ŽIJE Článek 20 – Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

3 558 548,- Kč 
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Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v dokumentu „Interní postupy MAS 

Blaník, z. s. v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova 2014 - 2020“.  

 

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

 

V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt, který:  

1. vytvoří větší počet pracovních míst 

2. požaduje nižší částku dotace 

3. bude realizován v obci s menším počtem obyvatel. 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu fiche a 

hraničního projektu výzvy: 

 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, v souladu 

s Pravidly 19.2.1. a Interními postupy MAS Blaník, z. s. v rámci Programového rámce 

Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 bude zbývající alokace v rámci Výzvy převedena 

metodou společného zůstatku na jinou Fichi s nejvyšším převisem projektů, a to za 

podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období 

ve schváleném finančním plánu SCLLD a že budou podpořeny pouze projekty, které ve 

věcném hodnocení splnily minimální stanovenou výši bodů pro fichi, ve které jsou 

předloženy. 

 

Ve Výzvě č. 4 budou navýšením alokace na Výzvu dále podpořeny hraniční projekty fiche 

a hraniční projekt výzvy v souladu s platným zněním Pravidel 19.2.1. a v souladu 

s Interními postupy MAS Blaník, z. s. v rámci Programového rámce Programu rozvoje 

venkova 2014 – 2020, a to za podmínky, že nedojde k překročení celkové alokace MAS 

stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a že budou 

podpořeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení splnily minimální stanovenou výši 

bodů pro fichi, ve které jsou předloženy. 

 

Hraniční projekt fiche je takový projekt, který je prvním nepodpořeným projektem v 

dané fichi po vyčerpání vypsané alokace na danou fichi a po rozdělení vypsané alokace 

Výzvy ze společného zůstatku a který získal ve věcném hodnocení minimální požadovaný 

počet bodů. V každé fichi lze navýšením alokace vyhlášené ve výzvě podpořit pouze 

jeden hraniční projekt fiche. Hraniční projekt fiche bude podpořen pouze za předpokladu, 

že z celkové alokace MAS pro PRV schválené ve finančním plánu SCLLD na dané 

programové období lze financovat jeho požadovanou částku dotace v plné výši. 

 

V případě, že v rámci výzvy zůstane nepodpořeno více hraničních projektů fiche, 

upřednostní se projekt, který: 

 

1. Vytvoří větší počet pracovních míst  

2. Požaduje nižší částku dotace  

3. Je realizován v obci s menším počtem obyvatel.  

 

 



 

   
 

Hraniční projekt výzvy je projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt fiche a 

který lze na základě rozhodnutí Výboru podpořit i v případě, že zbývající celková alokace 

MAS pro PRV schválená finančním plánem SCLLD pro dané programové období 

nepostačuje k financování požadované částky dotace projektu v plné výši.  

 
U hraničního projektu Výzvy vybraného k podpoře Výborem MAS bude stanovena 

maximální možná výše podpory v souladu se zbývající finanční alokací MAS na PRV v 

daném programovém období. Kancelář MAS následně nabídne tuto sníženou výši podpory 

vybranému žadateli a umožní mu patřičným způsobem upravit v Žádosti o dotaci 

způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace tak, aby zároveň zůstal zachován smysl 

projektu a funkční celek. 

 

V případě, že v rámci výzvy zůstane nepodpořeno více hraničních projektů fiche, které 

zároveň splňují definici hraničního projektu výzvy, Výbor MAS vybere k podpoře jako 

hraniční projekt výzvy projekt, který:  

 

1. Vytvoří větší počet pracovních míst  

2. Požaduje nižší částku dotace  

3. Je realizován v obci s menším počtem obyvatel.  

 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS:  

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1, může žadatel doložit 

k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve 

formuláři Fiche. 

 

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

bodového ohodnocení projektu. Viz Preferenční kritéria stanovená ve Fichích, které jsou 

přílohou této výzvy.  

 

Zkratky – PK – preferenční kritérium; ŽoD – Žádost o dotaci; ZPF – zemědělský půdní 

fond; KN – katastr nemovitostí; SJM – společné jmění manželů 

 

FICHE č. 1: 

 

• PK č. 1 - Žadatel se prokazatelně zabývá živočišnou výrobou – k žádosti o dotaci 

se doloží kopie výpisu LPIS a IZR s uvedením stavu k 31.12.2020. 

• PK č. 3 – Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce stavby a zároveň 

nedojde v souvislosti s projektem k vyjmutí ze ZPF – žadatel doloží k ŽoD 

pravomocné a platné rozhodnutí stavebního úřadu, ověřenou projektovou 

dokumentaci, půdorys stavby, pokud tyto přílohy nedoložil už jako povinné přílohy 

a dále kopii výpisu z KN/náhled z elektronického KN (nepovinná příloha). 

• PK č. 4 – Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je 

umístěn v tzv. brownfieldu – žadatel doloží kopie katastrálních map, pokud 

nedoložil jako povinnou přílohu a dále fotodokumentaci objektu, nebo odkaz na 

webové stránky jakékoli dostupné databáze brownfieldů (nepovinné přílohy). 

• PK č. 5 – Velikost zemědělského subjektu (preference menších subjektů do 70 ha 

dle LPIS) – žadatel doloží kopie výpisu LPIS s uvedením stavu k 31.12.2020. 

• PK č. 6 – Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako 

ekologický podnikatel – zdrojem informace je výpis z Registrů ekologických 

podnikatelů 



 

   
 

• PK č. 7 – Předcházení vzniku odpadu – pokud žadatel nepopisuje plán, způsob, 

jakým bude řešit otázku průběžného předcházení vzniků odpadu, v ŽoD, doloží 

popis plánu jako samostatnou nepovinnou přílohu, kde může doplnit také další 

relevantní informace. 

• PK č. 8 – Třídění odpadu – pokud žadatel nepopisuje výčet složek/surovin, které 

bude v rámci podniku třídit, v ŽoD, doloží výčet jako samostatnou nepovinnou 

přílohu, kde může doplnit také další relevantní informace. 

• PK č. 9 – Efektivní nakládání s vodou - pokud žadatel nepopisuje plán, způsob, 

jakým bude řešit otázku nakládání s vodou, v ŽoD, doloží popis plánu jako 

samostatnou nepovinnou přílohu, kde může doplnit také další relevantní 

informace. 

 

FICHE č. 6: 

 

• PK č. 2 – Spolupráce více subjektů při přípravě projektového záměru. Žadatel 

doloží záznam o spolupráci na přípravě projektu s dalšími právnickými osobami 

formou partnerské smlouvy, memorandem o spolupráci nebo zápisem ze 

společného jednání, který konkrétně uvádí předmět projektu a popisuje výstup 

z jednání, včetně prezenční listiny). 

• PK č. 4 – Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele. 

Žadatel doloží výpis z KN ne starší než 3 měsíce před podáním ŽoD na MAS 

(doložení vlastnictví, SJM, min. 50% spoluvlastnictví). 

• PK č. 5 – Třídění odpadu – pokud žadatel nepopisuje výčet složek/surovin, které 

bude v rámci podniku třídit, v ŽoD, doloží výčet jako samostatnou nepovinnou 

přílohu, kde může doplnit také další relevantní informace. 

 

 

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

stránkách www.masblanik.cz  
  

 

Konzultace pro žadatele: 
 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Seminář pro žadatele 

ve fichi č. 1  

24.2.2021 od 15:00 Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, 

popř. online v závislosti na platných 

vládních protiepidemických 

opatřeních 

Seminář pro žadatele 

ve fichi č. 6 

24.2.2021 od 10:00 Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, 

popř. online v závislosti na platných 

vládních protiepidemických 

opatřeních 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením je nutná předchozí registrace 

účastníků na adrese hana.bohatova@masblanik.cz, a to nejpozději do 

22.2.2021. 

 

V jiné dny je Expert PRV, vedoucí zaměstnanec SCLLD a další pracovníci MAS k dispozici 

v sídle kanceláře MAS. Dále lze domluvit konzultaci či poskytnout radu na kontaktech 

uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

 

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. 
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Závěrečná ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.masblanik.cz jsou v sekci VÝZVY MAS/PRV 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 
• Úplné znění Výzvy č. 4 

• Interní postupy MAS Blaník, z. s. v rámci Programového rámce Programu rozvoje 

venkova 2014 – 2020, verze 1.3 platná od 14.1.2021  

• Aktuální znění vyhlášených fichí  

• Pozvánka na seminář pro žadatele 

• Vzor prohlášení o souladu projektu se strategickým dokumentem obce 

• Vzory nepovinných příloh k doložení preferenčních kritérií 

• Seznam podpořených projektů na MAS v předchozích výzvách PRV 

v programovém období 2014-2020 

 

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 
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