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Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 

Výzva MAS č. 6 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 území Místní akční 

skupiny Třešťsko, o.p.s. na roky 2014-2020 

 

 

Termín vyhlášení výzvy: 28. 2. 2020 

 

Termín příjmu žádostí: od 15. 3. 2020 do 1. 4. 2020 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 

 

Termín registrace na RO SZIF: 14. 8. 2020 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě (pouze projektová 

dokumentace):  

Kancelář MAS Třešťsko – Palackého 429, 589 01 Třešť. 

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pouze projektová 

dokumentace): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako 

úřední dny, 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. Tomáš Burian tel: +420 725 774 708,  

Ing. Zuzana Pátková, tel: +420 727 883 087. 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 9.209.310 Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 121, 122, 124 a 126. 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 

1305/2013 

Alokace 

pro 6. výzvu 

F121  Podpora 

nezemědělských 

aktivit místních 

podnikatelů 

19.1.b Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

 2.380.921,00 Kč 

 

F122 Podpora místních 

zemědělců 

17.1.a Investice do zemědělských 
podniků 

 1.021.600,00 Kč 

F124 Podpora lesního 

hospodářství a 

navazujících oborů 

Čl. 26 Investice do lesních technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

 806.789,00 Kč 

F 126 Podpora obnovy 

venkova 

Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech 

5.000.000,00 Kč 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.mastrestsko.cz. 

 

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 MAS pro operační program PRV“ podle metody 

„společného zůstatku“. 

 

V případě nevyčerpání či nedočerpání minimální alokace pro danou Fichi, rozhodne 

Rozhodovací orgán o převodu těchto finančních prostředků:  

a) na ostatní vyhlášené Fiche s nedostatkem finančních prostředků. Rozhodovací orgán 

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, 

3. projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady, 

nebo 

b) do další Výzvy MAS, 

nebo 

c) dle bodů a) i b) na základě efektivního využití finančních prostředků.  

 

 
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), následně je možné podpořit hraniční projekt v celé jeho výši.  
 

 

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 schválení výběru projektů je uveden v „Interních postupech MAS 

pro operační program PRV“. 

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

V případě shodného počtu bodů má přednost projekt s nižší výší způsobilých výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace. 

 

 

Přílohy stanovené MAS: 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

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

bodového ohodnocení projektu. 
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Nepovinné přílohy pro bodové zvýhodnění 

 
Preferenční kritérium 

 
Předložená příloha 

Číslo Fiche: 

121 122 124 126 

1.  Pracovní místa 

vytvořená v rámci 
podpořených projektů 

- Metodika definice a 
způsobů kontroly nově 

vytvořených 
pracovních míst – 
Příloha 14 Pravidel 19.2.1. 

x x - x 

2.  Podpora zahájení 
nového 
podnikání/Podpora nově 

vzniklé výroby či služeb 

- Výpis z 
Živnostenského listu 
nebo 

- Výpis z Obchodního 
rejstříku 

x x x - 

x x x - 

3. Příjemce dotace 
zaměstnává osobu ze 

sociálně či zdravotně 
znevýhodněných skupin 

obyvatel 

- Potvrzení Úřadu práce 
u dlouhodobě 
nezaměstnaných 
nebo 

- Potvrzení Okresní 
správy sociálního 
zabezpečení   
u osob se zdravotním 
postižením 

nebo 
- Výpis z rejstříku trestů 

nebo 
- Občanský průkaz 

u osob do 26 let věku nebo 

od 55 let věku 

x - - x 

x - - x 

x - - x 

x - - x 

4. Rozvoj mezisektorových 
i vnitro-sektorových 
partnerství v rámci 

projektu 

- Zápis z jednání 
a/nebo 

- Smluv 

a/nebo  

- Zápis z komunitního 
projednání 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

5.  Preference využívá 
brownfieldů 

- Příloha s odkazem na 
webové stránky 
jakékoli dostupné 
databáze brownfieldů 

x - x x 

6. Velikost podniku - Prohlášení o zařazení 
podniku do kategorie 
mikropodniku, malých 
či středních podniků – 

Příloha 5 Pravidel 19.2.1. 

- x x - 

7. Podpora ekologického 

zemědělství 

- Smlouvy s kontrolní 

organizací  
a 

- Rozhodnutí o 
registraci 
přechází – li příjemce na 
ekologickou produkci 

- Certifikát 
a/nebo 

- Platné osvědčení 
je-li žadatel ekologickým 
zemědělcem 
 

- x - - 

- x - - 

- x - - 

- x - - 

8. Výše způsobilých výdajů 
projektu ve vazbě na 
velikosti 
obhospodařovaného 
lesního majetku 

- Lesní hospodářský 
plán/ lesní 
hospodářská osnova 

- - x - 
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x: příloha dokládající se pro bodové zvýhodnění, -: příloha se nedokládá 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je vyvěšen na webových stránkách 

http://www.mastrestsko.cz/prv-2014-2020/fiche/.  

Přílohou této výzvy je dále Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci, statistika 

ČSÚ o počtu obyvatel. 

 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

  10. 3. 2020 V 16 hod. v Kulturním domě 

Třešť 

Seminář pro žadatele k 6. Výzvě 

 

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: http://www.mastrestsko.cz/prv-2014-2020/ jsou 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• „Interní postupy MAS pro operační program PRV“, jehož součástí je „Etický 

kodex“,  

• aktuální znění vyhlášených Fichí, 

• další dokumenty usnadňující práci spojenou s vypracováním žádosti o podporu. 

 

 

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 Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko 

10. Počet uživatelů projektu 
– oblast b) mateřské a 
základní školy 

- Výpis z rejstříku škol a 
školských zařízení 

- - - x 

11. Počet uživatelů projektu 
– oblast c) hasičské 
zbrojnice 

- Aktuální jmenný 
seznam členů JPO 

- - - x 

12. Počet uživatelů projektu 
– oblast f) kulturní a 

spolkové zařízení včetně 
knihoven 

- Příjmový pokladní 
doklad či obdobný 

doklad z dané akce 
u kulturních zařízení 

- Počet 
zaregistrovaných 
členů spolku 

u spolkové činnosti 

- Počet 
zaregistrovaných 
čtenářů 

u knihoven 

 - 
 

- - x 

- 
 

 
 

- - x 

- - - x 

13. Počet uživatelů projektu 
– oblast h) muzea a 
expozice pro obce 

- Příjmový pokladní 
doklad či obdobný 
dokument z daného 
zařízení 

- 
 

- 
 

- 
 

x 

http://www.mastrestsko.cz/prv-2014-2020/fiche/
http://www.mastrestsko.cz/prv-2014-2020/

