MAS Hranicko z. s. vyhlašuje Výzvu č.6 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 rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
Termín vyhlášení výzvy: 25. března 2021
Termín příjmu žádostí: od 25. března 2021 do 26. dubna 2021 včetně - podání
Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 24. 06. 2021
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy,
které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době
trvání příjmu Žádostí na MAS denně od 10 do 14 hod., vždy po telefonické domluvě a
upřesnění času, který je nutno rezervovat. Kancelář MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328,
Hranice, 753 01 (Kunzova vila – zámeček)
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Mgr. František Kopecký
773 58 30 20, f.kopecky@regionrhanicko.cz
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro Výzvu č.6 je 9 877 782,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí

Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.6
Vazba na
článek Nařízení
PRV:
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:
Oblasti
podpory:
Uspořádání právních
vztahů k dotčeným
nemovitostem

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
1 536 330 Kč

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků
Analýza sektoru zemědělství ukázala, že v oblasti zemědělství dochází ke značnému opotřebení
výrobního majetku. Nestabilita cen na trhu zemědělských produktů a nízká profitabilita aktivit
omezuje generování dostatečných zdrojů na jeho obnovu a modernizaci. Důsledkem je narušování
konkurenceschopnosti zemědělců. Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a
udržitelnosti zemědělského podniku. Přispěje ke zvýšení životaschopnosti a zlepšení hospodářské
výkonnosti zemědělských podniků, zlepší konkurenceschopnost všech druhů zemědělské činnosti,
podpoří zavádění inovativních zemědělských technologií, usnadní jejich restrukturalizaci
a modernizaci, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientaci na trh.

SC 1.3. Propojování místní výroby a spotřeby
- Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
- nákup nemovitosti do 10% způsobilých výdajů
a to do výše maximálních hodnot některých výdajů, na které může být
poskytnuta dotace dle Přílohy č.3 Pravidel 19.2.1. PRV
- vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem,
pacht, věcné břemeno a právo stavby

Definice
příjemce
dotace:

Zemědělský podnikatel

Výše
způsobilých
výdajů:

min. 100.000,- Kč
max. 1.500.000,- Kč

Míra dotace:

50-70% (+10% pro mladého začínajícího zemědělce, +10% pro
hospodaření v ANC)

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV
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Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.6
Vazba na čl.
Nařízení PRV:
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:

Oblasti
podpory:

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty
2 305 050 Kč
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Analýza sektoru zemědělství ukázala, že průřezovým znakem sektoru zemědělství je nízký podíl
produktů s vysokou přidanou hodnotou. V regionu stále není dostatečně rozvinuta tradice
zpracování zemědělské produkce do podoby spotřebitelských výrobků využívajících místní zdroje,
posilujících místní ekonomické aktivity a dotvářejících image regionu. Podpora je zaměřena
na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3, přičemž výstupem procesu produkce může být i
produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Investice podpoří organizaci potravinového
řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, zlepší
konkurenceschopnost prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského
řetězce prostřednictvím programů jakosti a přidáváním hodnoty zemědělským produktům.

SC 1.3. Propojování místní výroby a spotřeby
- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se
sledovatelností produktů)
- výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a
bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a
druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
- investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu
(např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny max. 1.500.000,Kč, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, e-shop apod.)
- pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G, pouze pro
účely kódu 012 Uvádění zemědělských produktů na trh (max. limity dle typů a
vybavení vozidel viz Příloha č. 3 Pravidel 19.2.1. PRV)
- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
- nákup nemovitosti do 10% rozpočtu projektu

Pozn.: Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro
lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat
zpracování a nebo uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a
medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden.
Pozn.: V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU:
a) musí mít podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení
Komise (EU) č. 702/2014
b) nesmí se jednat o investice související s produkcí biopaliv nebo energie z
obnovitelných zdrojů

Výdaje na marketing, webové stránky nebo eshop: max. 100.000,- Kč na
projekt
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uspořádání
právních
vztahů k
dotčeným
nemovitostem
Definice
příjemce
dotace:

Stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby
Umístění strojů, technologií nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo
stavby.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiný subjekt
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

Výše
způsobilých
výdajů:

min. 100.000,- Kč
max. 2.300.000,- Kč
50% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a
uvádění zemědělských produktů na trh

Míra dotace:

45% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU,
mikro a malé podniky
35% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt
nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, střední podniky

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV

Název
opatření/Fiche:

MAS-PRV 13 Drobné podnikání

Alokace pro Výzvu
č.6
Vazba na článek
Nařízení PRV:

1 106 309 Kč

Vymezení
Fiche:

Početný sektor živnostníků a malých firem v regionu vytváří základnu ekonomického rozvoje a
rozvíjí prostor pro
pracovní uplatnění místních obyvatel. Předmětem této oblasti bude podpořit zakládání a další
rozvoj mikro- a malých podniků v regionu s cílem zvýšit počet pracovních míst a posílit podnikavost
obyvatel. Důraz bude kladen na podporu takových podnikatelských záměrů, které mají potenciál
růst směrem novým podnikatelským příležitostem a pracovním místům. Investice podpoří sociální
začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech, zejména usnadní
diverzifikaci, vytváření malých podniků a pracovních míst.

Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:
Oblasti
podpory:

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

1.1. Podpůrná síť pro zakládání a rozvoj mikro a malého podnikání
Investice do vybraných činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a
dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),
F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a
skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),
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-

M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),
N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),
N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),
N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),
N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),
N 82.92 (Balicí činnosti),
P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost)
S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),
I (Ubytování, stravování a pohostinství),
Pzn.: Pravidla PRV neumožňují omezit oblast podpory Fiche stanovením podmínky, pouze
preferenčními kritérii. Tato Fiche je zaměřena na veškeré výše uvedené činnosti vyjma oblastí R 93,
I55 a I56. Pro tyto činnosti je určena Fiche MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu. MAS v této
Fichi výrazně zvýhodní projekty, které se nebudou týkat činností R 93, I55 a I56.
Především:
investiční výdaje na stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
novou výstavbu provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance)
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup
zařízení, vybavení, hardware, software)
pořízení užitkových vozidel kategorie N1 bez podkategorie G (do 3,5 t max. 500 000,- Kč).
doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – max. 30% rozpočtu projektu
nákup nemovitosti do 10% rozpočtu projektu
Pozn.: V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy
o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU).
V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I
Smlouvy o fungování EU.
Dotaci nelze poskytnout na: podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup zemědělských a
lesnických strojů (tj. strojů označených kategorií T, C, R, S – traktory a ostatní zemědělské nebo
lesnické stroje)

uspořádání
právních
vztahů k
dotčeným
nemovitostem

stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby. V případě pozemku pod stavbou
je přípustný také nájem.
umístění stroje, technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno a
právo stavby.

Definice
příjemce
dotace:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Výše
způsobilých
výdajů:

min. 100.000,- Kč
max. 1.200.000,- Kč
45%

Míra dotace:

Podpora je poskytována ve dvou volitelných režimech:
1) Režim blokové výjimky
2) Režim de minimis (pro žadatele výhodnější, ovšem s omezením obdržené
podpory za 3 účetní období na 200 000 EUR)

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV
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Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.6

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu
944 186 Kč

Vazba na článek
Nařízení PRV:

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností

Vymezení
Fiche:

Region Hranicko vykazuje řadu kulturních a přírodních zajímavostí, jež mohou být zdrojem nových
podnikatelských aktivit a zaměstnanosti obyvatel. Přeměna těchto zdrojů do podoby
ekonomického profitu může být naplněna pouze za předpokladu nabídky kvalitních ubytovacích a
stravovacích služeb, rozvoje příležitostí k netradičnímu volnočasovému vyžití a propojování služeb,
zajímavostí a kulturního dědictví do komplexních nabídkových programů. Investice podpoří sociální
začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech, zejména usnadní
diverzifikaci, vytváření malých podniků a pracovních míst.

Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:

1.3. Propojování a zkvalitnění stávajících služeb cestovního ruchu
Investice do vybraných činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
- I 55 (Ubytování)
- I 56 (Stravování a pohostinství)
- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
C, F, G, I, J, M, N 79, N 81, N 82.1, N 82.3, N 82.92, P 85.59, S 95, S 96
Pzn.: Pravidla PRV neumožňují omezit oblast podpory Fiche stanovením podmínky, pouze
preferenčními kritérii. Tato Fiche je zaměřena na činnosti kategorie R 93, I55 a I56. Pro ostatní výše
uvedené činnosti je určena Fiche MAS-PRV 13 Drobné podnikání. MAS v této Fichi výrazně zvýhodní
projekty, které se budou týkat činností R 93, I55 a I56.

především:
-

Oblasti
podpory:
-

-

uspořádání
právních
vztahů k
dotčeným

stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová
výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro
zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a
dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné
zázemí)
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost (nákup zařízení, vybavení, hardware, software)
pořízení užitkových vozidel kategorie N1 bez podkategorie G (do 3,5 t, max.
500 000,- Kč).
doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a
parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) - max.
30% projektu)
nákup nemovitosti do 10% rozpočtu projektu

Pozn.: Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku (Žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace
se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok)
nebo ubytovací kapacitu
stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby. V případě pozemku pod stavbou
je přípustný také nájem.
umístění stroje, technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s
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nemovitostem

min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno a
právo stavby.

Definice
příjemce
dotace:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Výše
způsobilých
výdajů:

min. 100.000,- Kč
max. 2.090.000,- Kč
45%
Podpora je poskytována ve dvou volitelných režimech:

Míra dotace:

1) Režim blokové výjimky
2) Režim de minimis (pro žadatele výhodnější, ovšem s omezením
obdržené podpory za 3 účetní období na 200 000 EUR)

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV

Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.6

MAS-PRV 20 Obnova vesnic
3 985 907 Kč

Vazba na článek
Nařízení PRV:

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Oblast podpory f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Vymezení
Fiche:

Analytická část Strategie CLLD identifikovala jako problémy špatnou dostupnost, množství a kvalitu
zařízení pro trávení volného času (např. prostory pro spolkovou, zájmovou činnost ad.) a s tím
související opadající zájem o spolkový život. Ve velkém dotazníkovém šetření při přípravě SCLLD
bylo s dostupností, množstvím a kvalitou zařízení pro trávení volného času spokojeno pouze 26 %
respondentů. Ve snaze o znovuzvýšení zájmu o spolkový život (obzvláště u mládeže) je nutno
zajistit spolkům a obcím dostatečné zázemí. Prioritou tak je další budování, rekonstrukce a údržba
objektů a ploch občanské vybavenosti zaměřených na kulturní a spolkovou činnost. MAS proto
stanovila hned dva specifické cíle zaměřené na tuto oblast: „Pestrá a dosažitelná nabídka trávení
volného času v obcích“ a především „Další rozvoj a údržba zázemí pro spolkovou činnost“, na který
je tato Fiche přímo navázána. Podpora tak zahrne investice do staveb a vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost včetně obecních knihoven.

Stručný popis
Fiche:

Vazba na cíle
SCLLD:

2.2. Další rozvoj a údržba zázemí pro spolkovou činnost

Oblasti
podpory:

Oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven:
investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní,
spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina,
klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven a venkovních prostor
pro kulturní činnost:
- rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného
zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
- pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně
obecních knihoven
- mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny
- mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně
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zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční
technika a vybavení
- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných
ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule,
zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení)
– max. 30% způsobilých výdajů projektu
nákup nemovitosti – max. 10% způsobilých výdajů projektu
výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy max. 200 000 Kč
Dotaci nelze poskytnout na: hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj.
sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí, kotle na uhlí, včetně
kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických
kolektorů

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny
podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich
základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje
uspořádání
právních
vztahů k
dotčeným
nemovitostem

stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby.
umístění technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s min.
50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.

Definice
příjemce
dotace:

Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) s historií alespoň
2 roky před podáním žádosti, registrované církve a náboženské
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Výše
způsobilých
výdajů:

min. 100.000,- Kč
max. 1.000.000,- Kč

Míra dotace:

80%
Podpora je poskytována v režimu de minimis (obdržená podpora v režimu
de minimis nesmí u žadatele překročit za 3 účetní období 200 000 EUR)

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
* V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze
alokaci převést na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS
stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. V
takovém případě budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou
výši bodů. V opačném případě se nepřevádí a finanční prostředky budou využity v další
výzvě MAS.
* Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve Výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory
hraničního projektu Fiche (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi
a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů). Výbor MAS se může rozhodnout, že
hraniční projekt nepodpoří vůbec a zbývající prostředky přesune do další Výzvy, nebo
navýší alokaci tak, aby bylo možné projekt podpořit v plné výši. Toto je možné provést
pouze v případě, že tímto krokem nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé
programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD v rámci Fiche, kde dosud
zůstává pro takovýto přesun dostatečná alokace.
* Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve Výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory
hraničního projektu Výzvy, u kterého jako jediného z celé Výzvy může zároveň dojít ke
snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu),
a to v souladu s předem nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve Výzvě za podmínky,
že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve
schváleném finančním plánu SCLLD.

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 pro implementaci
SCLLD Programový rámec MAS-PRV (Program rozvoje venkova) „Způsob výběru projektů
na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.“
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě dosažení shodného počtu bodů budou upřednostněny projekty realizované
v obci s nižším počtem obyvatel k 31. 12. 2020. Pokud se bude jednat o projekty ze
stejné obce, pak bude dodatečným kritériem pro upřednostnění výše požadované dotace,
kdy budou upřednostněny projekty požadující nižší dotaci.
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Přílohy stanovené MAS:
Níže uvedené přílohy žadatel předkládá jen v případě, kdy chce získat body
v jednotlivých preferenčních kritériích a to dle specifikace uvedené v příslušné Fichi.
Předložení/nepředložení nepovinných příloh nemá vliv na přijatelnost a formální
náležitosti žádosti.
Fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
• Partnerská dohoda o konání exkurzí/akcí s plánovaným programem akce
• Prostá kopie certifikátu ekologického zemědělce/prostá kopie dokladu o tom, že se
žadatel nachází v přechodném období na získání certifikátu ekologického
zemědělce
• Prostá kopie získaných značek/certifikátů udělených/vydaných uznávanou
autoritou v oboru zemědělství
• Tiskový výpis z LPISu pod názvem „Přehled účinných DPB s údaji ANC“
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy
Fiche MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty
• Prostá kopie značek/certifikátů dle seznamu značek uznávaných MAS uvedených
v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1 této Výzvy
• Prodejnami potvrzená prohlášení o zajištění prodeje výrobků na konkrétní časové
období po dobu udržitelnosti projektu
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy
Fiche MAS-PRV 13 Drobné podnikání
• Prostá kopie dokladu o dosaženém vzdělání v oboru / kopie pracovní smlouvy a
zápočtového listu dokládající získanou praxi v oboru
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy

Fiche MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu
• Získaný certifikát/klasifikační znak ubytovací kapacity dle seznamu v Příručce pro
žadatele (Příloha č. 1 Výzvy)
• Žadatel pro zisk bodů v preferenčním kritériu č. 3 uvede ve formuláři Žádosti o
dotaci turistickou zajímavost ze seznamu zveřejněného v Příručce pro žadatele
jako příloze č. 1 této Výzvy
• Žadatel pro zisk bodů v preferenčním kritériu č. 4 v rámci formuláře Žádosti o
dotaci nebo v nepovinné příloze uvede seznam služeb (veřejné stravovací služby,
ubytovací služby, turistické informační centrum, půjčovna sportovního vybavení,
veřejně přístupný sportovní areál, wellness, bazén, koupaliště), které splňují
parametry pro zisk bodů v tomto kritériu
• Prostá kopie dokladu o dosaženém vzdělání v oboru
• Prostá kopie pracovní smlouvy či dokumentu prokazujícího délku pracovního
poměru (v případě zaměstnaneckého poměru)
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy
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Fiche MAS-PRV 20 Obnova vesnic
• příloha Dosavadní a budoucí aktivity žadatele na poli kulturního a spolkového
života dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1 této Výzvy
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.regionhranicko.cz/sclld
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Informační seminář pro žadatele 7.4.2021,
ONLINE vysílání na odkazu, který
16 hod.
bude zveřejněn na webu 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.regionhranicko.cz/sclld jsou v sekci Program MASPRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
• Aktuální znění vyhlášených Fichí včetně popisu preferenčních kritérií
• Příručky pro žadatele s doporučeným postupem a podklady pro naplnění
preferenčních kritérií
• Interní postupy pro implementaci SCLLD Programový rámec MAS-PRV (Program
rozvoje venkova)
• Etický kodex MAS Hranicko

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 Výboru MAS
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