
 

 
 

1 

 

Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří  

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
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: Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro 

Český ráj Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří 

 

Termín vyhlášení výzvy: 26.3.2018 

 

Termín příjmu žádostí: od 16.4.2018 do 4.5.2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 

 

Termín registrace na RO SZIF: 24.8.2018 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

(kancelář MAS)  

 

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

MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a čtvrtek 8-11 a 12-15, 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:  

 

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer 

tel.: 606 603 194 

e-mail: rolc-opscr@seznam.cz 

 

Zdena Svobodová, manažer MAS v rámci SCLLD 

tel.: 728 712 362 

e-mail: zdesvo@email.cz  

 

Ing. Veronika Horáková, projektový manažer 

tel.: 739 017 494 

e-mail: veronika1horakova@seznam.cz  

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 15 791 979,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 4. 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

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

převedena na základě „Interních postupů Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 

Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří pro Programový rámec PRV“ podle 

metody „společného zůstatku“. 

Programový výbor MAS stanovuje pořadí kritérií, kde důležitost je dána hodnotou 1 – 3, 

pro rozdělení tzv. „společného zůstatku“ na projekty do Fiche, kde je: 

1. potřeba nejvíce naplnit preferenční kritéria, a to vytvoření pracovního místa, 

2. hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a 

zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů,  

3. projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady. 

 
(Příklady pro řešení podpory hraničního projektu:) 

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 „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 rozhoduje u fichí 1 -3 počet přidělených bodů v 

preferenčním kritériu „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu“. Lépe je pak 

hodnocen projekt, který získal v tomto kritériu více bodů.  

V případě, že ani tato metoda neumožní seřadit hodnocené projekty do sestupné řady, 

bude u fichí 1 - 3 rozhodovat finanční náročnost projektu. Projekt s nižšími výdaji, ze 

kterých je stanovena dotace se umístí na lepší pozici. 

V případě shodného počtu bodů bude u fiche 4 rozhodovat finanční náročnost projektu. 

Projekt s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace se umístí na lepší pozici.  

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F1  Investice do 

zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

5 000 000,- Kč 

 

F2 3.2 Zpracování a 

uvádění na trh 

zemědělských 

produktů 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

- Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

3 000 000,- Kč 

F3 Investice do 

nezemědělských 

činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

7 000 000,- Kč 

F4 3.4 Neproduktivní 

investice v lesích 

Článek 25 -  

Neproduktivní investice v lesích 

791 979,- Kč 
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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: 

Ve fichi 1: 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je ekologickým 

zemědělcem, pak Rozhodnutí MZe o registraci k ekologickému zemědělství dle 

zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je držitelem 

registrované značky kvality (KLASA, regionální potravina, regionální produkt), pak 

prostá kopie platného certifikátu KLASA, nebo doklad, že je některý z produktů 

žadatele označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo 

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

Regionální potravina udělené Ministerstvem zemědělství (prostá kopie platného 

certifikátu) 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zpracovává vlastní 

produkci zemědělské prvovýroby, pak doklad Státní veterinární správy o tom, že 

podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2017 schválen a/nebo registrován podle 

§22, resp. 49, zákona č.166/1999 Sb. (veterinární zákon) jako potravinářský 

podnik a/nebo oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení 

výkonu předmětu činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) 

nejpozději k datu 1. 1. 2017 a Informace o evidenci nebo o provádění kontrol 

SZPI. 

 

Ve fichi 2: 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku, pak 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 

podniků (Příloha 5 Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje) 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že používá ekologicky 

šetrné produkty a uplatňuje ve své organizaci environmentální politiku, pak 

Certifikát systému bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv vydaný certifikačním 

orgánem (např. BRC, IFS), který je akreditován pro příslušný systém. V případě 

ISO je uznatelný pouze certifikát ISO 22000 pro systém bezpečnosti a jakosti 

potravin/krmiv a ISO 14000 pro Management životního prostředí. 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je držitelem 

registrované značky kvality (KLASA, regionální potravina, regionální produkt), pak 

prostá kopie platného certifikátu KLASA, nebo doklad, že je některý z produktů 

žadatele označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo 

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

Regionální potravina udělené Ministerstvem zemědělství (prostá kopie platného 

certifikátu). 

 

Ve fichi 3: 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku, pak 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 

podniků (Příloha 5 Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje) 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že využívá o obnovuje 

existující budovu a/nebo stavbu, evidovanou v katastru nemovitostí, pak výpis z 
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katastru nemovitostí - prostá kopie, která není starší než 3 měsíce od data podání 

Žádosti na MAS 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že součástí realizace 

projektu je vznik nových lůžek pro celoroční ubytování turistů, pak projektová 

dokumentace, ze které bude tato skutečnost zcela zřejmá 

 

Ve fichi 4: 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za projekt zaměřený na 

posílení rekreační funkce lesa pro místní občany i turisty, pak projektová 

dokumentace, ze které bude zcela zřejmé, jaké prvky na posílení rekreační funkce 

lesa budou v rámci projektu pořízeny 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za pozitivní vliv projektu na 

životní prostředí, pak projektová dokumentace nebo v případě, že se projektová 

dokumentace nepředkládá, pak technický popis realizace projektu, ze kterých 

bude zcela zřejmé, jaké pozitivní vlivy na životní prostředí budou v rámci realizace 

projektu uskutečněny 

 

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

www.craj-ops.craj.cz  
(není povinné rozepisovat vymezení jednotlivých Fichí – v případě, že tak MAS učiní, je zodpovědná za správnost 

uvedených údajů a jejich soulad s aktuálně platnými Pravidly) 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Termín Čas Místo 

10.4.2018 16:00 Předměstská 286, 507 43 Sobotka (kancelář MAS) 

 

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.craj-ops.craj.cz jsou v sekci VÝZVY CLLD zveřejněny 

všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti  

• 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 internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 

www.szif.cz. 

 

 

 

 

 

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

                                 Ředitel OPS pro Český ráj 


