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Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.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 pro území MAS Rokytná pro 
období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu“ 

 
Termín vyhlášení výzvy: 25. června 2018 
 
Termín příjmu žádostí: od 9. července 2018 do 23. července 2018 - podání 
Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF: 31. srpna 2018 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Srázná 444, Moravské 
Budějovice  

 
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 
MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí, středa, vždy po telefonické 
domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat na tel. 608 75 00 76 
 

Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  

 

Kontaktní údaje:  
Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD  

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz 

Martina Kršňáková –  projektový manažer SCLLD 

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz  

 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 20 088 000,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 4 . 
 
 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 
pro 1. výzvu 

F1  Podpora 
konkurenceschopnosti 
místních  zemědělců 

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

2 688 000,- Kč 
 

F2 Zlepšování lesnické 
infrastruktury 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 
(LI) -  Lesnická infrastruktura 

2 500 000,- Kč 

F3 Zvyšování 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelů 

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

14 600 000,- Kč 

mailto:budarova@oslavka.cz
mailto:martina@masrokytna.cz
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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 pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS 
Rokytná o.p.s. Program rozvoje venkova“následně:  
 
 V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace bude převedena 

do Fichí dle potřeby MAS a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS.  
 Alokace na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, 

který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální 

stanovenou výši bodů) navýšena vždy tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné 
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 výběr projektů je uveden v „Interních postupech pro podání, 
hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná o.p.s. Program rozvoje venkova“. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
V případě shodného počtu bodů bude postupováno dle „Interních postupů pro podání, 
hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná o.p.s. Program rozvoje venkova“ 
 v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižší celkovou výší dotace v  
          Kč a dále případně projekt s dřívějším datem a časem podání žádosti 

 
Přílohy stanovené MAS: 
 
Povinné přílohy stanovené MAS: 
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti 
nebudou MAS přijaty.  

Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 
 Povinné přílohy k Žádosti o dotaci jsou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1. 

 
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: 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za tvorbu pracovních míst, 

doloží vyplněnou přílohu č. 14 dle Pravidel pro operace 19.2.1.  
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávajících 

nemovitostí, doloží prostý výpis LV z náhledu do elektronické verze KN a situační 
zákres na podkladě snímku z KN (na prostém snímku z náhledu do elektronické 
verze KN). 

F4 Podpora 
konkurenceschopnosti 
lesního hospodářství a 
lesnických produktů 

Článek 26 -  Investice do 
lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

300 000,-  Kč 
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 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za podpora tradic a regionální 
produkce, doloží prosté kopie dokladů, které dokazují, že produkty žadatele mají 
označení jako produkt chráněným zeměpisným označením nebo označením 
původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální 
potravina nebo je držitelem regionální značky Vysočina regionální produkt (např. 
prostá kopie informace o zápisu z Úředního věstníku EU, prostá kopie platného 
certifikátu, prostá kopie certifikačního listu regionální značky Vysočina regionální 
produkt, prostá kopie ocenění Regionální potravina). 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za podpora menší velikosti 
podniků/žadatelů, doloží vyplněnou přílohu č. 5 dle Pravidel pro operace 19.2.1. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za podpora ekologického 

zemědělství, doloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo 
bioprodukce, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe 
dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. 
a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., včetně jeho příloh. U žadatelů 
v přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní 
organizací, specifikovanou výše a na základě předložení Rozhodnutí o registraci. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za projekty s širším územní 
dopadem, doloží projektovou dokumentaci obsahující technický popis řešení 
nového/rekonstruovaného úseku lesní cesty 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za ekologický způsob realizace, 
doloží  

o V případě použití recyklovaných materiálů žadatel v Žádosti o dotaci uvede 
popis použití recyklovaného materiálu. Kontrola se provádí při podání 
Žádosti o platbu, se kterou žadatel doloží potvrzení od dodavatele o 
původu materiálu/formě jeho recyklace - tedy že se jedná o recyklovaný 

materiál. 
o V případě snížení produkce odpadů žadatel v Žádosti o dotaci doloží 

evidenci množství vyprodukovaných odpadů za poslední uzavřený rok před 
podáním Žádosti o dotaci (případně faktury za uložení či odvoz odpadu kde 
je vyčísleno množství odpadu). Kontrola se provádí při fyzické kontrole na 
místě předložením evidence současného stavu vyprodukovaných odpadů 
(případně faktury za uložení či odvoz odpadu kde je vyčísleno množství 

odpadu). Pro udělení bodů je nutné, aby žadatel při podání Žádosti o dotaci 
v případech, kdy bude posuzováno snížení produkce odpadů - doložil stav 
při podání Žádosti o dotaci a předpokládaný stav při ukončení realizace 
projektu, aby mohlo být počitatelným způsobem provedeno vyhodnocení 
snížení produkce odpadů. 

o V případě využitelných zdrojů energie - pod využitím tepelné energie z 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) se rozumí zejména použití tepelných 
čerpadel, termických solárních kolektorů, bioplynových stanic, 
automatických kotlů spalujících pouze biomasu (s automatickým přísunem 
paliva a regulace). Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové 
zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE obsahem projektové 
dokumentace nebo půdorysu stavby/půdorysu dispozice technologie 
předkládaným jako povinná příloha k Žádosti o dotaci (tj. v předložené 
projektové dokumentaci/půdorysu stavby/půdorysu dispozice technologie 
musí být uveden zdroj OZE a musí být zřejmé využití tohoto zdroje v rámci 

otopné soustavy nebo zařízení sloužícího k ohřevu TUV v objektu, který je 
předmětem dotace). Body mohou být uděleny i v případě, že zdroj OZE 
nebude ve vlastnictví žadatele. V takovém případě musí mít žadatel včetně 
výše uvedených podmínek, také smluvně zajištěnou dodávku tepelné 
energie a dále musí mít nejpozději k termínu podání Žádosti o platbu 
vybudovanou funkční infrastrukturu od vlastníka zdroje OZE. Zařízení 
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vyrábějící pouze elektrickou energii nebudou bodována. V rámci Pravidel 
19.2.1 není způsobilým výdajem - kotle na biomasu a bioplynové stanice a 
stavby s ní provozně spjaté, pořízení technologií, které slouží k výrobě 
elektrické energie - za technologie sloužící výrobě elektrické energie se 
považují technologie, které jsou použity primárně za účelem výroby 
elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, vč. vnitropodnikových (viz 
Pravidla 19.2.1, část A, kapitola 6., bod i)). Splnění kritéria se prokazuje 
při fyzické kontrole projektu na místě. 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
http://www.masrokytna.cz/cze/index.php?action=page_detail&id=262  

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Místo konání semináře Termín semináře  

Kancelář MAS Rokytná 27.6.2018  
od 15 hodin 

Zasedací místnost I. patro 

Městský úřad Hrotovice 28.6.2018 
od 15 hodin 

Zasedací místnost – I. patro 

 
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. 
 
Konzultace pro žadatele v kanceláři MAS Rokytná: 

Úřední dny od 9:00 hod – 14:00 hod (vždy po předchozí telefonické domluvě 
s pracovníkem MAS na tel: 608 75 00 76 nebo 725 736 230 – viz kontaktní údaje) 
V jiné dny je nutné telefonicky domluvit setkání či poskytnutí rady na kontaktech 
uvedených výše ve výzvě a na webových stránkách. 
 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: 
http://www.masrokytna.cz/cze/index.php?action=page_detail&id=262 jsou zveřejněny 
všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 „Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná o.p.s. 
Program rozvoje venkova“,  

 „Dokument stanovující základní principy etického chování členů orgánů, 
zaměstnanců MAS a osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o 
podporu z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy MAS 

Rokytná o.p.s./etický kodex“  

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 
 Vzory příloh stanovených MAS 
 Další dokumenty týkající se VÝZVY Č. 1 

 
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 MAS 

http://www.masrokytna.cz/cze/index.php?action=page_detail&id=262
http://www.masrokytna.cz/cze/index.php?action=page_detail&id=262

