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Místní akční skupina MAS Blaník vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva MAS č. 6 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: 17. 2. 2023 

 

Termín příjmu žádostí: od 1. 3. 2023 do 24. 3. 2023 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. 5. 2023 

 

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. v úterý a ve čtvrtek 

v čase 8:30 – 12:30, 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 6. výzvu je 1 843 815,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche č. 6, oblast b) Mateřské 

a základní školy 

 

 

 

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

www.masblanik.cz  

 

 

 

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 6. výzvu 

F6 Na venkově to ŽIJE Článek 20 – Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech  

 

1 843 815,- Kč 

mailto:hana.bohatova@masblanik.cz
mailto:kancelar@masblanik.cz
http://www.masblanik.cz/


 

 

2 

  

 

 

      

 

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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD 

platného ke dni vyhlášení výzvy. 

 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech MAS Blaník, 

z.s. v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, které 

jsou přílohou této výzvy. 

 

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 

4. je z hlediska požadované výše dotace finančně efektivnější, tj. ze zlepšených 

služeb/infrastruktur má v rámci projektu prospěch větší počet obyvatel (viz strana 

F, pole č. 16 Žádosti o dotaci) – platí pouze pro fichi č. 6 (článek 20 PRV) 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Nevyčerpaná alokace je alokace, která ve fichi zůstane nevyužita poté, co již byly v plné 

výši podpořeny všechny projekty ve fichi, které splnily minimální požadovaný počet bodů. 

Zůstane-li ve Výzvě č. 6 v jediné vypsané fichi nevyčerpaná alokace, budou tyto finanční 

prostředky využity v další Výzvě MAS. 

 

Nedočerpaná alokace je alokace, která ve fichi zůstane nevyužita poté, co již byly 

podpořeny všechny projekty ve fichi v pořadí podle bodového hodnocení, které bylo možno 

podpořit v plné výši, takže ve fichi již zůstávají nepodpořené pouze ty projekty, k jejichž 

podpoře v plné výši tato nedočerpaná alokace nepostačuje. Zůstane-li ve Výzvě č. 6 

v jediné vypsané fichi nedočerpaná alokace, bude tato využita za účelem podpory 

hraničního projektu fiche, resp. hraničního projektu výzvy.  

 

Za účelem podpory hraničního projektu fiche, resp. hraničního projektu výzvy, bude navíc 

alokace stanovená ve Výzvě rozhodnutím Výboru navýšena o zbývající dostupné 

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

programové období. 

 

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

dané fichi po vyčerpání vypsané alokace Výzvy 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.  

  

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.   
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Podrobný postup Výboru MAS při výběru projektů k podpoře včetně postupu při podpoře 

hraničního projektu fiche a hraničního projektu výzvy je uveden v Interních postupech 

MAS Blaník, z.s. v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova 2014 – 

2020, které jsou přílohou této výzvy. 

 

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 příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového 

hodnocení projektu.  

 

FICHE č. 6:  

• 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.  

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:  

Seminář pro žadatele 

ve fichi č. 6,  

oblast b) Mateřské a 

základní školy 

2. 3. 2023 od 15:00  Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, 

popř. online v závislosti na platných 

vládních  protiepidemických 

opatřeních  

Seminář je možné z epidemiologických či jiných důvodů uskutečnit formou online 

webináře nebo kombinovaného semináře s možností vzdáleného připojení. V případě 

zájmu o on-line připojení k semináři je nutné kancelář MAS předem informovat e-mailem 

na hana.bohatova@masblanik.cz, a to nejpozději do úterý 28. 2. 2023.  

  

Expert PRV, vedoucí zaměstnanec SCLLD a další pracovníci MAS jsou k dispozici v sídle 

kanceláře MAS během určených úředních hodin, a to vždy v: 

 

Úterý:   8:30 – 12:30 

Čtvrtek:  8:30 – 12:30 

 

V jiné dny 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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Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace zpět 

žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro 

nedodržení závazných termínů. 

 

Závěrečné ustanovení: 

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

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 

• Úplné znění Výzvy č. 6 

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

venkova 2014 – 2020, verze 1.4 platná od 17.1.2023   

• Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu 

• Aktuální znění vyhlášených fichí   

• Pozvánka na seminář pro žadatele  

• Vzor prohlášení o souladu projektu se strategickým dokumentem obce  

• Vzory nepovinných příloh MAS 

• Seznam podpořených projektů na MAS v předchozích výzvách PRV v programovém 

období 2014-2020  

• Předpokládaný harmonogram administrace žádostí o dotaci na SZIF s uvedením 

předpokládaného nejzazšího data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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

                                 Předsedkyně MAS 
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