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Místní akční skupina Hustopečsko, z.s.  vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 
 

Výzva MAS č. 4 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 2014-

2020 

 

 

Termín vyhlášení výzvy: 15.2.2022 

 

Termín příjmu žádostí: od 15.2.2022 do 23.3.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 15.6.2022 

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které 

se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): na adrese 

provozovny MAS Hustopečsko, z.s. Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice (budova 

firmy Hantály a.s.) v době trvání příjmu Žádostí na MAS vždy po telefonické domluvě a 

upřesnění času, který je nutno předem rezervovat. 

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Hustopečsko, z.s., pro které je schválena SCLLD 

(http://www.mashustopecsko.cz/sclld-mas-hustopecsko-2014-2020).   
 

Kontaktní údaje:  

MAS Hustopečsko, z.s. 

Ing. Michal Zich, vedoucí pracovník pro SCLLD  

Tel.: 774 113 357  

e-mail: info.mashustopecsko@gmail.com  

Ing. Veronika Mikulicová, projektový manažer pro SCLLD 

Tel.: 774 364 013 

e-mail: veronika.mikulicova@email.cz 
 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 4. výzvu je 5.950.900,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 4 a 12. 

 

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 

1305/2013 

Alokace 

pro 4. Výzvu 

(výše podpory 

v Kč) 

http://www.mashustopecsko.cz/sclld-mas-hustopecsko-2014-2020
mailto:info.mashustopecsko@gmail.com
mailto:veronika.mikulicova@email.cz
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.mashustopečsko.cz  

 

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu Fiche a 

hraničního projektu Výzvy: 

 

• V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve Výzvě MAS, může 
rozhodovací orgán (Programový výbor MAS) převést stanovenou (zbývající) částku na jinou 
Fichi, a to za podmínek, že: 

✓ nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve 
schváleném finančním plánu SCLLD a  

✓ budou podpořeny pouze projety, které splňují minimální stanovenou výši bodů.  

• Nevyužitá alokace ze všech Fichí se sečte do „společného balíku zbývající alokace“, který 
se přesune do Fiche, ve které je v rámci dané Výzvy MAS podáno nejvíce projektů (žádostí 
o podporu). V případě shody v počtu projektů rozhodne, ve které Fichi je větší nedostatek 
prostředků, tj. vyšší rozdíl mezi alokací na Fichi vyhlášenou ve Výzvě MAS a součtem 
požadované dotace všech projektů podaných v dané Fichi, které prošly administrativní 
kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. V případě přetrvávající shody se přihlédne k 
potřebě naplnit stanovené monitorovací indikátory.  

• Pokud jsou v plné výši podpořeny všechny projekty Fiche zvolené dle uvedeného postupu 
a stále není „společný balík zbývající alokace“ dočerpán, přesune se tato alokace do další 
Fiche v pořadí (dle postupu uvedeného v předchozím bodě). Takto bude postupováno až 
do celkového vyčerpání společného balíku (v rámci alokace na Výzvu). 

• Při přesunech alokace popsaných v tomto bodě nesmí dojít k překročení alokace 
stanovené ve Výzvě MAS.  

1 1.1.1 a) Modernizace 
zemědělského podnikání 

Článek 17, odstavec 1., písmeno 

a) – Investice do zemědělských 

podniků 

2.000.000,00Kč 

2 1.1.1 b) Modernizace 
zpracování zemědělských 
produktů 

Článek 17, odstavec 1., písmeno 

b) - Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

1.000.000,00 Kč 

4 1.1.2 Rozvoj nezemědělské 
činnosti 

Článek 19, odstavec 1., písmeno 

b) - Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

2.000.000,00 Kč 

12 Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských 
oblastech 

Článek 20, písm. a) Veřejná 

prostranství v obcích; b) Mateřské 

a základní školy, e) Vybrané 

kulturní památky, g) Stezky 

950.900,00 Kč 

http://www.mashustopečsko.cz/
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Podpora hraničního projektu Fiche dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. e) 

• Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve Výzvě MAS lze dále navýšit z důvodu podpory 
hraničního projektu Fiche (v každé Fichi lze určit pouze jediný hraniční projekt), a to: 

✓ v souladu s níže nastavenými postupy, a  
✓ za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové 

období ve schváleném finančním plánu SCLLD.  

• Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje 
minimální stanovenou výši bodů. Pro podporu hraničního projektu Fiche lze navýšit 
alokaci na rámec Výzvy MAS, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS 
stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 

• Po přesunech alokace v rámci Výzvy MAS (viz předchozí bod “Přesun alokace“) je u každé 
Fiche identifikován (jeden) hraniční projekt Fiche. Sečte se zbytková alokace výzvy a 
případný zbytek volné alokace ve finančním plánu SCLLD.  

• Rozhodovací orgán posoudí, zda budou prostředky dostačující k podpoře hraničních 
projektů všech Fichí v plné výši požadované dotace. Pokud ne, bude alokace přednostně 
přidělena projektu, který bude požadovat nižší částku dotace. Pokud toto nerozhodne, 
bude upřednostněn projekt z obce1 s menším počtem obyvatel dle evidence ČSÚ k 1. 1.2 
roku, v němž je výzva vyhlášena, případně k 1. 1. roku předcházejícího, pokud nejsou ke 
dni vyhlášení výzvy data ČSÚ zveřejněna. 

Podpora hraničního projektu Výzvy dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. f) 

• V případě, že částka zbývající k podpoře hraničních projektů jednotlivých Fichí nebude 
dostačující na podporu žádného hraničního projektu Fiche v plné výši, nemůže být žádný 
hraniční projekt Fiche (viz předchozí bod) podpořen a MAS využije finance zbývající z 
celkové alokace k podpoře hraničního projektu Výzvy. 

• Programový výbor MAS vybere mezi hraničními projekty Fiche jeden hraniční projekt 
Výzvy následovně: 

1. bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele. Pokud toto nerozhodne, pak 

2. bude podpořen projekt s nižším poměrem požadované dotace vůči celkovým 
výdajům projektu. Pokud toto nerozhodne, pak 

3. bude podpořen projekt, který vytvořil pracovní místo.  

                                                 

 
1 podle místa realizace; v případě více míst realizace se rozhodne podle obce s nejnižším počtem obyvatel 

2 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
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• MAS osloví žadatele hraničního projektu Výzvy s tím, že pro podporu jeho projektu má 
možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená dotace takovým způsobem, aby 
požadovaná dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace. Bude-li 
žadatel se snížením souhlasit, MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o 
dotaci před jeho předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF. 
Nebude-li žadatel se snížením souhlasit (= dobrovolné odstoupení od realizace projektu), 
nabídne MAS sníženou podporu dalšímu kandidátovi na hraniční projekt Výzvy v pořadí. 
Pokud žádný žadatel (ze seznamu hraničních projektů Výzvy) nebude souhlasit s nižší 
mírou podpory, nebude zbývající alokace v této Výzvě využita. 

• Oslovením žadatelů v přesně stanoveném pořadí pověří rozhodovací orgán (Programový 
výbor) pracovníka kanceláře MAS, který na základě písemného vyjádření 
žadatele/žadatelů sestaví finální seznam vybraných a nevybraných žádostí. O výsledku 
bude informovat členy rozhodovacího orgánu, který tuto informaci vezme na vědomí na 
svém příštím jednání. 

 

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 „Interní postupy pro podání, hodnocení a 
výběr projektů MAS Hustopečsko, z. s. - Program rozvoje venkova“. 

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

Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů za každou Fichi 
zvlášť. Na základě těchto hodnot se žádosti o dotaci v každé Fichi seřadí dle výše bodového 
hodnocení sestupně. Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje MAS 
následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižší celkovou výší dotace 
v Kč, v případě shody bude preferován projekt realizovaný v obci3 s nižším počtem obyvatel 
k 1. 1. 2021. dle dat ČSÚ4. A pokud toto nerozhodne, pak je na vyšší pozici zařazen projekt 
žadatele, který dosud nebyl podpořen v rámci žádné výzvy MAS Hustopečsko v PRV 
v programovém období 2014-2020. 
 

 

 

                                                 

 
3 podle místa realizace; v případě více míst realizace se rozhodne podle obce s nejnižším počtem obyvatel 

4 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/ 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
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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 

formulářích jednotlivých Fichí 1, 2, 4 a 12: 

 

 

Nepovinnou přílohou k Žádosti o dotaci ve Fichi 1 je: 

• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Velikost podniku/žadatele dle počtu zaměstnanců (Příloha č. 5 Pravidel 19.2.1.)“: 

přílohu Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a středních 

podniků (dle Přílohy č 5 Pravidel, v elektronické podobě). 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Konzultace projektového záměru s MAS“: přílohu záznam/zápis 

z osobní/telefonické konzultace, e-mailová zpráva/zprávy, příp. obdobný záznam 

potvrzený/podepsaný pracovníkem MAS Hustupečsko.  

 

 

 

Nepovinnou přílohou k Žádosti o dotaci ve Fichi 2 je: 

• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Velikost podniku/žadatele dle počtu zaměstnanců (Příloha č. 5 Pravidel 19.2.1.)“: 

přílohu Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a středních 

podniků (dle Přílohy č 5 Pravidel, v elektronické podobě). 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Konzultace projektového záměru s MAS“: přílohu záznam/zápis 

z osobní/telefonické konzultace, e-mailová zpráva/zprávy, příp. obdobný záznam 

potvrzený/podepsaný pracovníkem MAS Hustupečsko.  

 

 

Nepovinnou přílohou k Žádosti o dotaci ve Fichi 4 je: 

• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Velikost podniku/žadatele dle počtu zaměstnanců (Příloha č. 5 Pravidel 19.2.1.)“: 

přílohu Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a středních 

podniků (dle Přílohy č 5 Pravidel, v elektronické podobě). 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Konzultace projektového záměru s MAS“: přílohu záznam/zápis 

z osobní/telefonické konzultace, e-mailová zpráva/zprávy, příp. obdobný záznam 

potvrzený/podepsaný pracovníkem MAS Hustopečsko.  

 

 

Nepovinnou přílohou k Žádosti o dotaci ve Fichi 12 je: 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

„Konzultace projektového záměru s MAS“: přílohu záznam/zápis 

z osobní/telefonické konzultace, e-mailová zpráva/zprávy, příp. obdobný záznam 

potvrzený/podepsaný pracovníkem MAS Hustopečsko.  
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Konzultace pro žadatele: 

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v kanceláři MAS Hustopečsko na adrese Tovární 

22, 691 06, Velké Pavlovice (budova firmy Hantály a.s.) nebo lze domluvit setkání či 

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

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Průběžné 

konzultace  

denně od 9 do 15 hodin  telefonicky a e-mailem 

Seminář pro 

potenciální 

žadatele 

 15.2.2022 od 17 hodin 

v kanceláři MAS 

Hustopečsko, z.s.  

Tovární 22  

Velké Pavlovice  

Pozvánka zveřejněna jako příloha výzvy 

na PRV - Program rozvoje venkova | 

MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz) 

 

 

 

 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online 

webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na 

webových stránkách MAS PRV - Program rozvoje venkova | MAS Hustopečsko 

(mashustopecsko.cz) 
 

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.  
 

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 PRV - Program rozvoje venkova | MAS Hustopečsko 

(mashustopecsko.cz) 
jsou v sekci OBDOBÍ 2014–2020 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• „Text 4. výzvy MAS“,  

• „Interní postupy MAS Hustopečsko pro Programový rámec PRV“, vč. Etického 

kodexu,  

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 1, 2, 4 a 12  

• Případně další dokumenty 

• Případné vzory příloh stanovených MAS. 

 

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. 

 

 

http://www.mashustopecsko.cz/prv-program-rozvoje-venkova-2
http://www.mashustopecsko.cz/prv-program-rozvoje-venkova-2
http://www.mashustopecsko.cz/prv-program-rozvoje-venkova-2
http://www.mashustopecsko.cz/prv-program-rozvoje-venkova-2
http://www.mashustopecsko.cz/prv-program-rozvoje-venkova-2
http://www.mashustopecsko.cz/prv-program-rozvoje-venkova-2
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                 ……………………………………………………………………  

                                 Předseda MAS 

Tomáš Bílek 


