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Místní akční skupina Strakonicko, 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: Strakonicko – místo pro život 
 
Termín vyhlášení výzvy: 4. ledna 2018 
 
Termín příjmu žádostí: od 29. ledna 2018 do 12. února 2018 - podání Žádosti o 
dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF: 17. duben 2018 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Strakonicko, z.s., 
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 
 
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 
MAS v termínech uvedených jako úřední dny - pondělí až 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:  
Ing. Václav Ouška – manažer pro programový rámec PRV, tel.: 722 29 17 29 
Ing. Věra Dědíková – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel.: 722 29 17 26 
Email: lag.strakonicko@seznam.cz 
Sídlo kanceláře MAS: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 
 
 
 



 

   
 

2 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 1. výzvu je 15 312 000- Kč  
 
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. 
 

 
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 v  

F1 Moderní hospodaření Článek 17, odstavec 1. písmeno a)  
Investice do zemědělských podniků 

7 000 000 Kč 

F2 Místní zdroje 
Článek 17, odstavec 1. písmeno a) 
Investice do zemědělských podniků 

520 000 Kč 

F3 Vyrábíme, nabízíme 
Článek 17, odstavec 1. písmeno b) 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

695 000 Kč 

F4 Udržme si lesy 

Článek 26 Investice do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a 
uvádění na trh 

1 737 000 Kč 

F5 Krása a energie lesa 
Článek 25 Neproduktivní investice 
v lesích 

1 220 000 Kč 

F6 Nové příležitosti 
Článek 19 odstavec 1. písmeno b) 
Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

1 745 000 Kč 

F7 Za zážitky na venkov 
Článek 19 odstavec 1. písmeno b) 
Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

2 395 000 Kč 
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze zbývající 

částku (=součet nevyčerpaných částek ze všech Fichí) převést na jinou Fichi, kde je převis 

projektů, postupně dle těchto kritérií:  

1) nedočerpaná alokace bude převedena na Fichi, kde je potřeba nejvíce naplnit sledované 

indikátory, zejména pracovní místa 

2) pokud i tak nedojde k vyčerpání alokace na výzvu, bude zbývající alokace postupně 

převedena na Fiche, kde bude nejvyšší převis projektů podle součtu požadované dotace 

v konkrétní Fichi 

 – o tomto převodu rozhoduje Rada MAS při schvalování podpořených projektů. Návrh 

tohoto převodu může pro Radu MAS vytvořit Výběrová komise MAS. 

 

Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního 

projektu (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje 

minimální stanovenou výši bodů) – o tomto postupu rozhoduje Rada MAS při schvalování 

podpořených projektů. Rada MAS rozhodne tak, že navýší alokaci na Fichi, aby bylo možné 

projekt podpořit v plné výši a to za podmínky, že nedojde k navýšení celkové alokace na 

danou výzvu (pokud tato podmínka nebude splněna, nebude hraniční projekt podpořen). 

Přesun je možné provést pouze z Fiche, která nebyla celá vyčerpána (převádí se nevyčerpaný 

rozdíl). Návrh tohoto rozdělení může pro Radu MAS vytvořit Výběrová komise MAS. 
 
 

 
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 dokumentu „Interní postupy MAS 
Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce PRV“. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
 
V případě shodného počtu bodů u dvou či více projektů v rámci jedné Fiche bude o pořadí 
rozhodovat následující: 

 
a) vytvořené pracovní místo (rozhoduje vyšší počet pracovních míst)  

b) v případě této shody budou zvýhodněny projekty s nižší částkou způsobilých výdajů,  

c) v případě i této shody bodů, bude zvýhodněno místo realizace v obci, která má méně 

obyvatel
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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: 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je držitelem 
regionální značky ARZ, značky KLASA, Regionální potravina, Chutná hezky, 
Jihočesky, doloží žadatel příslušný dokument, ze kterého bude patrné, že je 
nositelem dané značky. 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium Podpora 
začínajících podnikatelů, doloží tuto skutečnost předložením průkazného 
dokumentu (Živnostenský list, Evidence zemědělského podnikatele, výpis z 
Obchodního rejstříku, atp.) - prostá kopie 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium Zapojení 
veřejnosti do přípravy projektu, doloží tuto skutečnost odpovídajícími dokumenty - 
např. fotografie a prezenční listina ze setkání, vyplněné a vyhodnocené dotazníky, 
atp. Přílohou žádosti o dotaci bude popis zapojení veřejnosti do přípravy projektu. 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium Aktivní zapojení 
žadatele do propagace cestovního ruchu na území MAS (=žadatel je minimálně 
jeden rok k datu podání Žádosti o dotaci na MAS certifikován Regionální značkou 
Prácheňsko nebo značkou KLASA nebo Regionální potravina nebo Chutná hezky, 
Jihočesky a ve svém zařízení propaguje jiné držitele příslušné značky (například 
formou umístění propagačních tiskovin, které jsou volně k dispozici hostům)), 
doloží tuto skutečnost dokladem, kterým prokáže, že je držitelem příslušné 
značky. Žadatel dále předloží prohlášení nebo fotografie propagace jiných držitelů 
značky ve svém zařízení. 

• Další informace jsou uvedeny vždy v konkrétní Fichi 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.strakonicko.net  
 
Poznámka: povinné přílohy ke každé Fichi jsou uvedeny v pravidlech 19.2.1 Podpora 
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (jsou taktéž k 
dispozici na webových stránkách MAS) 
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Konzultace pro žadatele: 

Pracovníci kanceláře MAS Strakonicko, z.s. poskytují bezplatně informace k této výzvě, 
konzultují připravované záměry, atp. 

Osobní návštěvu v kanceláři MAS Strakonicko je vždy nutné dohodnout předem s těmito 
pracovníky: 

Ing. Václav Ouška – manažer pro programový rámec PRV, tel.: 722 29 17 29 
nebo 
Ing. Věra Dědíková – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel.: 722 29 17 26 

MAS Strakonicko, z.s. uspořádá dne 16. ledna, od 14,00 hodin v sídle MAS (Palackého 
náměstí 1090, 386 01 Strakonice) informační seminář pro žadatele. Účast na semináře 
potvrďte na email lag.strakonicko@seznam.cz 

 
 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.strakonicko.net jsou v sekci CLLD 2014 – 2020 
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 
• Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce PRV 
• A další užitečné dokumenty 

 
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. 

 
 
 
 
 
                  


