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Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem zemědělství 

(ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

Výzva MAS č. 3 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 Společnost pro 

rozvoj Humpolecka 

 

Termín vyhlášení výzvy: 23. 4. 2018  

 

Termín příjmu žádostí: od 28. 5. 2018 do 11. 6. 2018 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně 

příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 30. srpna 2018 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Hradská 285, 396 01 Humpolec (kancelář 

MAS)  

 

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

v termínech uvedených jako konzultační dny 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: Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS, mobil +420 607 690 513, email: 

info@humpolecko.cz; webové stránky: www.humpolecko.cz  
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Seznam vyhlášených Fichí a alokace výzvy: 

Celková výše dotace pro 3. výzvu je 10 000 371 Kč. 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.  

 

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. 

 

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 3. výzvu 

1  Investice do 

konkurenceschopnosti místních 

zemědělců 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 

Investice do zemědělských podniků 

706 000 Kč 

2 Investice do 

konkurenceschopnosti 

zpracování zemědělských 

produktů 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – 

Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

255 000 Kč 

3 Rozvoj lesnické infrastruktury 

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – 

Lesnická infrastruktura 

1 860 000 Kč 

4 Podpora nezemědělského 

podnikání 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – 

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

4 820 371 Kč 

5 Budování a obnova 

infrastruktury pro cestovní ruch 

a volný čas 

Článek 25 (NIL) - Neproduktivní 

investice v lesích 

1 359 000 Kč 

6 Podpora lesního hospodářství a 

zpracování lesnických produktů 

Článek 26 - Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a uvádění 

na trh 

1 000 000 Kč 
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Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech MAS pro Programový 

rámec Programu rozvoje venkova“.  

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

V případě shodného počtu bodů je preferován projekt dle preferenčního kritéria Vytvoření 

pracovního místa (upřednostněny budou projekty vytvářející větší počet pracovních míst). V 

případě, že tato metoda neumožní konečné seřazení projektů, bude rozhodovat výše dotace, 

perforován bude projekt s nižší celkovou částkou dotace v Kč. Pokud ani tato metoda 

nerozhodne, bude vybrán projekt realizovaný v menší obci dle počtu obyvatel. 

 

Přílohy stanovené MAS: 

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Povinné přílohy k 

Žádosti o dotaci jsou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1. 

 

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: 

 

Společná nepovinná příloha pro Fiche 1, 2 a 4:  

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění menších podniků/žadatelů, doloží 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků 

podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář ke stažení na 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). 

 

Fiche 1: 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 

Sb., o ekologickém zemědělství – přiloží k žádosti o dotaci certifikát, platné osvědčení 

nebo výpis z LPIS. U žadatelů v přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na 

základě smlouvy s kontrolní organizací a na základě předložení Rozhodnutí o registraci 

jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti 

projektu.  

 

Fiche 2: 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je má některý z produktů 

pocházející z území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka označen jako produkt s 

chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční 

specialita, či získal ocenění Regionální potravina nebo je držitelem regionální značky 

"Vysočina regionální produkt", doloží prosté kopie výše uvedených certifikátů k Žádosti o 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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dotaci. Hodnocení se vztahuje na produkty žadatele pocházející z území MAS a fakt, že 

některý z nich je označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo 

označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal ocenění 

Regionální potravina udělené Ministerstvem zemědělství (např. prostá kopie informace o 

zápisu z Úředního věstníku EU, prostá kopie platného certifikátu) nebo kopii certifikačního 

listu regionální značky "Vysočina regionální produkt", vydaném ARZ Praha – prostá kopie. 

 

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

www.humpolecko.cz   

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Termín Místo – může být změněno dle počtu přihlášených 

28. 5. 2018 od 13:00 hodin Kancelář MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, 

Hradská 285, Humpolec 

 

MAS bude pořádat pro veřejnost a žadatele informační seminář k výzvě. Termín a místo konání 

semináře budou zveřejněny na webových stránkách www.humpolecko.cz  

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v kanceláři MAS nebo lze domluvit setkání 

či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka:  

http://humpolecko.cz/vyzvy-mas jsou v sekci DOTACE, VÝZVY MAS zveřejněny všechny 

aktuální dokumenty k výzvě: 

 Interní postupy MAS pro Programový rámec Programu rozvoje venkova 

 Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro 

operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na webu MAS a internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv  a www.szif.cz . 

 

 

 

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

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., Předseda MAS 

http://www.humpolecko.cz/
http://www.humpolecko.cz/
http://humpolecko.cz/vyzvy-mas
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