
 

    
 

1 

 

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva MAS č. 3 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 

Království – Jestřebí hory, o.p.s., na období 2014 – 2020. 

 

Termín vyhlášení výzvy: 15.6.2020 

 

Termín příjmu žádostí: od 1.7.2020 do 31.7.2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2020 

 

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 v termínech uvedených jako úřední dny pondělí - čtvrtek, 

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:  

Daniela Müllerová, manažerka pro realizaci SCLLD 

E-mail: mullerova@kjh.cz 

Tel.: 731 543 676 

Osobní konzultace budou poskytovány pouze po předchozí domluvě. 

 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 4.110.403,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 5 a 6. 

 

 

 

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

www.kjh.cz  

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 2. výzvu 

F5 Neproduktivní 

investice v lesích 

Článek 25, Neproduktivní investice 

v lesích 

3.180.403,-- Kč 

F6 Investice do 

lesnických technologií 

a zpracování 

lesnických produktů, 

jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

Článek 26, Podpora investic na 

založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

930.000,-- Kč 

mailto:mullerova@kjh.cz
http://www.kjh.cz/
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace 

převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané 

Fichi. V případě, že i přesto alokace nebude vyčerpána, bude převedena do Fiche 

s druhým nejvyšším převisem. 

 

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) v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje 

minimálně 50 % požadované výše dotace daného projektu. 

 

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 „Manuálu pro hodnocení, způsob 

výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“. 

 

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

V případě shodného počtu bodů se bude postupovat podle „Manuálu pro hodnocení, 

způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“ 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit všechny relevantní povinné přílohy uvedené 
v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova na období 2014–2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. Předložení veškerých povinných příloh (tzn. relevantních 
příloh stanovených Pravidly pro operaci 19.2.1 a povinných příloh stanovených MAS) je podmínkou 
pro příjem žádostí. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty. 
 
Nad rámec těchto příloh uvedených v Pravidlech stanovila MAS následující povinné přílohy: 
 
1) Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční 
skupiny Království – Jestřebí hory na období 2014–2020 (vzor bude zveřejněn na webu MAS 
společně se závaznou verzí výzvy) – originál.  
 
2) Osvědčení právního statutu vč. dokladu o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. 
stanovy, volba statutárních zástupců atd.), který je v souladu s definicí příjemce dotace – prostá 
kopie.  
Pro osvědčení o právním statutu je možné využít výpis z rejstříku ARES 
(http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) či Justice.cz 
(http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx), který bude obsahovat aktuální a platné údaje a 
nebude starší než 1 měsíc k datu předložení Žádosti o dotaci na MAS. V případě, že z tohoto výpisu 
nebude patrné, kdo je statutárním zástupcem žadatele a jakým způsobem probíhá podepisování za 
daný subjekt, žadatel doloží dokumenty prokazující tyto náležitosti. Postačí, když bude doložena 
pouze část dokumentů obsahujících potřebné údaje (např. výňatek ze stanov, výpis ze zasedání). U 
FO podnikajících postačí doložit výpis z rejstříku.  

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
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3) V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) nepodléhá/jí řízení stavebního úřadu a součástí 
projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, doloží žadatel 
vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí stavební povolení, ohlášení stavby ani 
jiné opatření stavebního úřadu (vzor bude zveřejněn na webu MAS společně se závaznou verzí výzvy) 
– prostá kopie.  

 
 

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 

formuláři Fiche: 

  
 

 

-Čestné prohlášení zástupce subjektů o budoucím využívání projektu (Fiche č. 5) 

 

-Výsledek dotazníkového šetření (Fiche č. 5) 

 

-Smlouva o smlouvě budoucí, případně uzavřená platná smlouva s odběratelem 

služeb/ uživatelem technologie. (Fiche č.6) 

 

-Potvrzení od lesního hospodáře o kalamitním stavu na obhospodařovaném lesním 

území. (Fiche č.6) 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

KDY TÉMA FICHE KDE 

9.7.2020 od 10:00 hod Neproduktivní 

investice v 

lesích 

Zasedací místnost MAS, 

 Regnerova 143, 542 32, Úpice 

9.7.2020 od 14.00 hod Investice do 

lesnických 

technologií a 

zpracování 

lesnických 

produktů, jejich 

mobilizace a 

uvádění na trh 

Zasedací místnost MAS, 

 Regnerova 143, 542 32, Úpice 

 

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. 

 
 

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. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.kjh.cz jsou v sekci SCLLD výzvy – Probíhající 
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výzvy zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• „Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení 

transparentnosti „ 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Příloha: Soulad projektu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje  

• Příloha: Čestné prohlášení ke stavebním pracím 

• Příloha: Doložení vazby na objekt venkovské turistiky 

 

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 


