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Místní akční skupina MAS Hustopečsko, 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: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hustopečsko, z. s. 

 

Termín vyhlášení výzvy: 18. 6. 2018 

 

Termín příjmu žádostí: od 18. 6. 2018 do 18. 7. 2018 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.  

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018  

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě1:  

MAS Hustopečsko, z.s. 

Kancelář MAS Hustopečsko (budova firmy Hantály) 

Tovární 22 

691 06 Velké Pavlovice   

Kontakt: http://www.mashustopecsko.cz/kontakty  

 

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

MAS Hustopečsko, z.s. vždy v pondělí od 8:00 do 15:00 a kdykoliv po telefonické 

domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. 

Kontakt: http://www.mashustopecsko.cz/kontakty  

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD, tj. území ORP 

města Hustopeče. 
 

Kontaktní údaje:  

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je Kč 16 500 000,-. 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí: 
1. Fiche 1 - 1.1.1 a) Modernizace zemědělského podnikání 
2. Fiche 2 - 1.1.1 b) Modernizace zpracování zemědělských produktů 
3. Fiche 3 - 1.1.1 c) Opravy a budování sítě polních cest 
4. Fiche 4 - 1.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti 
5. Fiche 5 - 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu 

 

                                                 
1 Žadatel předkládá Žádost o dotaci a její přílohy v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře. 
V listinné podobě překládá pouze ty přílohy, které nelze pro jejich charakter, formu či rozsah podat v podobě 
elektronické prostřednictvím Portálu farmáře.  

Jméno Funkce Telefon  E-mail 

Ing. Michal Zich 
Projektový manažer 

pro realizaci SCLLD 
774 113 357 zichm@seznam.cz  

Ing. Přemysl Pálka 
Vedoucí zaměstnanec 

pro realizaci SCLLD 
774 364 013 

info.mashustopecsko@gmail.

com  

http://www.mashustopecsko.cz/kontakty
http://www.mashustopecsko.cz/kontakty
mailto:zichm@seznam.cz
mailto:info.mashustopecsko@gmail.com
mailto:info.mashustopecsko@gmail.com
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Pravidla pro operaci 19.2.1 jsou zveřejněna pod odkazem:  

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 

 
Podrobný obsah Fichí je uveden v přílohách č.  1 – 5 této výzvy, které jsou  také vyvěšen 

na webových stránkách http://www.mashustopecsko.cz/prv-vyzva-c.-1-prv.    

Součástí Fichí jsou rovněž preferenční kritéria pro výběr projektů. 

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro jednu z Fichí vyčerpána nebo dočerpána, alokace se 

nepřevádí a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS. Popis naleznete 

v Interních postupech pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS 

Hustopečsko, z. s. – Program rozvoje venkova, kapitola 5, „Postup v případě 

nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu“. 

 

Způsob řešení případu hraničního projektu je podrobně popsán v Interních 

postupech pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Hustopečsko, z. s. – 

Program rozvoje venkova, kapitola 5, „Postup v případě nedočerpání alokace a 

podpora hraničního projektu“. 

  

 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche 
Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013 
Alokace 

pro 1. Výzvu (Kč) 

F1  
1.1.1 a) Modernizace 
zemědělského podnikání 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 
Investice do zemědělských podniků 

  2 000 000,-  
 

F2 
1.1.1 b) Modernizace 
zpracování zemědělských 
produktů 

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

  2 000 000,- 

F3 
1.1.1 c) Opravy a budování 
sítě polních cest 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – 
Zemědělská infrastruktura 

  1 000 000,- 

F4 
1.1.2 Rozvoj nezemědělské 
činnosti 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – 
Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

11 000 000,- 

F5 

5.1.1 Výsadba/obnova 

zeleně v krajině, podpora 
zachování krajinného rázu 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – 

Pozemkové úpravy 
     500 000,- 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921
http://www.mashustopecsko.cz/prv-vyzva-c.-1-prv
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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 je limitován výší alokace na danou Fichi. 

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

hodnocení a výběr projektů MAS Hustopečsko, z. s. – Program rozvoje venkova 

(viz http://www.mashustopecsko.cz/dokumenty-stanovy-jednacirady-ip-mas-v-pdf).   

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí 5 Fichí, které jsou přílohami č. 1 až 5 

této výzvy.  

V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat: 

 Zvýhodněn bude projekt s nižší částkou způsobilých výdajů, 

 V případě i této shody bodů, bude zvýhodněno místo realizace v obci, která má 

méně obyvatel. 

 

Přílohy stanovené MAS: 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

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

bodového ohodnocení projektu (viz Preferenční kritéria stanovená ve Fichích, které jsou 

přílohami č. 1 až 5 této výzvy). 

 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci ve Fichi č. 1 jsou: 

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Využití stávajících budov“, doloží:  

o náhled, printscreen nebo výpis z katastru nemovitostí k předmětné 

budově/objektu (informace nesmí být ke dni předložení Žádosti o dotaci 

starší než 3 měsíce). 

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Velikost podniku/žadatele dle počtu zaměstnanců“, doloží:  

o prohlášení dle přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1. Velikost podniku  

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Ekologické zemědělství“, doloží:  

o certifikát, smlouvu s kontrolní organizací nebo Rozhodnutí o registraci jako 

přílohu Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí prostřednictvím kontroly na 

místě (kontrola platnosti certifikátů). 

 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci ve Fichi č. 2 jsou: 

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Využití stávajících budov“, doloží:  

o náhled, printscreen nebo výpis z katastru nemovitostí k předmětné 

budově/objektu (informace nesmí být ke dni předložení Žádosti o dotaci 

starší než 3 měsíce). 

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Velikost podniku/žadatele dle počtu zaměstnanců“, doloží:  

o prohlášení dle přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1. Velikost podniku  

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Podpora regionální produkce“, doloží:  

o potvrzení dodavatele k produkci z místních zdrojů při nákupu produkce 

nebo výpisem z LPIS a/nebo IZR při zpracování vlastní produkce. 

Z doložených dokumentů musí být zřejmé, že produkce zpracovávána 

v rámci projektu, pochází z území MAS Hustopečsko.  

 

 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci ve Fichi č. 3 jsou: 

http://www.mashustopecsko.cz/dokumenty-stanovy-jednacirady-ip-mas-v-pdf
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 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Využití stávajících cest“, doloží:  

o náhled, printscreen nebo výpis z katastru nemovitostí k předmětné 

budově/objektu (informace nesmí být ke dni předložení Žádosti o dotaci 

starší než 3 měsíce). 

 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci ve Fichi č. 4 jsou: 

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Využití stávajících budov“, doloží:  

o náhled, printscreen nebo výpis z katastru nemovitostí k předmětné 

budově/objektu (informace nesmí být ke dni předložení Žádosti o dotaci 

starší než 3 měsíce). 

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Velikost podniku/žadatele dle počtu zaměstnanců“, doloží:  

o prohlášení dle přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1. Velikost podniku. 

 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci ve Fichi č. 5 jsou: 

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Využití stávajících budov“, doloží:  

o náhled, printscreen nebo výpis z katastru nemovitostí k předmětné 

budově/objektu (informace nesmí být ke dni předložení Žádosti o dotaci starší 

než 3 měsíce). 

 v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Velikost podniku/žadatele dle počtu zaměstnanců“, doloží:  

o prohlášení dle přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1. Velikost podniku  

 

 

Podrobný obsah Fichí je uveden v přílohách č. 1 – 5 této výzvy, které jsou vyvěšeny na 

webových stránkách http://www.mashustopecsko.cz/prv-vyzva-c.-1-prv.    

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Průběžné konzultace  

Dle tel. dohody na 

774 113 357, 

774 364 013 

Pondělí a Středa, 

7:30 – 15:30 

Kancelář MAS Hustopečsko, z.s. 

(budova firmy Hantály, a.s.,  

Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice  

Seminář pro žadatele  

Čtvrtek 14. 6. 2018, 

10:00 – 14:00 

 

Pozvánka bude zveřejněna na 

http://www.mashustopecsko.cz/prv-

vyzva-c.-1-prv 

 

V jiné dny jsou pracovníci MAS k dispozici pro telefonické/e-mailové konzultace nebo lze 

domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových 

stránkách MAS Hustopečsko, z.s. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS www.mashustopecsko.cz jsou v sekci VÝZVY – AKTUÁLNÍ 

VÝZVY – PRV (Program rozvoje venkova) – VÝZVA Č. 1 PRV zveřejněny všechny 

aktuální dokumenty k výzvě: 

 Výzva PRV č. 1 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 Interní postupy MAS pro Programový rámec PRV, vč. Přílohy č. 1 – Etický kodex  

http://www.mashustopecsko.cz/prv-vyzva-c.-1-prv
http://www.mashustopecsko.cz/prv-vyzva-c.-1-prv
http://www.mashustopecsko.cz/prv-vyzva-c.-1-prv
http://www.mashustopecsko.cz/
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 Pozvánka na seminář pro žadatele  

 

 

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 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

