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

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva MAS  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 

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 MAS 

Podještědí 2014 - 2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 13.6.2019 

 

Termín příjmu žádostí: od 26.6.2019 do 15.7.2019 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 

(Žádosti o dotaci lze zasílat Portálem farmáře až do půlnoci posledního dne příjmu 

žádostí, po 18. hodině ale SZIF ani MAS negarantují funkčnost Portálu farmáře) 

 

Termín registrace na RO SZIF: 30.8.2019 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: pro vybrané přílohy, které se 

vzhledem k velikosti, případně formátům předkládají v listinné podobě) - kancelář MAS 

Podještědí, z.s. Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 10, 1. patro  

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 

MAS , vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat u 

manažerky MAS pro PRV na tel. čísle 604 205 709. 

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  
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Kontaktní údaje:  

 

Mgr. Daniel David předseda představenstva MAS Podještědí, z.s. 

tel. 725 071 189 

e-mail: maspodjestedi@seznam.cz  

 

Bc. Jana Švehlová, vedoucí zaměstnanec MAS pro realizaci SCLLD 

tel.: 606 255 928,  

e-mail: maspodjestedi@seznam.cz  

 

Ing. Jitka Tvrzníková, projektový manažer MAS pro PRV  

tel.: 604 205 709, 

e-mail: maspodjestedi@seznam.cz, jitka.tvrznikova@seznam.cz 

 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 3 883 766,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 4 . 

 

 

 

Podrobný obsah Fiche je přílohou této výzvy. 

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 
 

Finanční alokace na Fichi vyhlášené ve 3. výzvě je konečná dle strategie SCLLD MAS 

Podještědí z.s. a nelze ji dále navyšovat z důvodů nepřekročení alokace stanovené na 

danou Fichi pro celé programovací období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 

 

O převodu alokace, podpoře hraničního projektu či ponechání finančních prostředků 

v dané Fichi do další výzvy rozhoduje vždy Představenstvo MAS. Hraniční projekt si 

nemůže činit nárok na přerozdělení či navýšení alokace. 

 

 

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 MAS Podještědí, 

z. s. k implementaci PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV)“. 

  

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, která je přílohou této výzvy.  

V případě shodného bodového hodnocení více projektů v dané Fichi, bude vybrán projekt 

dle uvedených kritérií v tomto pořadí:  

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F4 Neproduktivní 

investice v lesích 

Článek 25, – Neproduktivní 

investice v lesích 

3 883 766,- Kč 

mailto:maspodjestedi@seznam.cz
mailto:maspodjestedi@seznam.cz
mailto:maspodjestedi@seznam.cz
mailto:jitka.tvrznikova@seznam.cz
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1. Nejprve projekt s nižší požadovanou dotací  

2. Nejprve projekt, který uvádí realizaci do 30.6.2021 

 

 

Povinné přílohy 

 

 
Přílohy stanovené Pravidly  

 

Žadatel je povinen společně se 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 operace 19.2.1. 

Podpora prováděných operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Předložení veškerých povinných příloh (tzn. relevantních příloh stanovených Pravidly pro 

operaci 19.2.1.) je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.  

 

 

Přílohy stanovené MAS: 
 

1. Povinné přílohy stanovené MAS: 

 

Povinnou přílohou k Žádosti o dotaci je: 

Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje - (formulář ke 

stažení na www.maspodjestedi.eu) 

 

 

2. Ostatní(nepovinné) přílohy stanovené MAS: 

 

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

bodového ohodnocení projektu. Pozor na přílohu Prohlášení o zařazení podniku do 

kategorie mikropodniků, malých či středních podniků dle Přílohy 5 Pravidel 19.2.1. 

Způsob definice velikostní kategorie podniku je uveden v Příloze 4 Pravidel 19.2.1., která 

je ve specifikovaných případech povinnou přílohou dle Pravidel, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 

2014-2020 pro operace 19.2.1. Podpora prováděných operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 

 

 

 

Fiche č. 4 – Neproduktivní investice v lesích 

 

- Kopie turistické mapy (např. mapy.cz) se zákresem projektu v případě realizace v 

místě, kterým je vedena turistická a/nebo naučná a/nebo cyklistická cesta 

v případě využití bodu 1 Preferenčního kritéria 3 -  Inovativnost metody nebo 

technologie řešení 

 

 

 

 

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

www.maspodjestedi.eu  

 

http://www.maspodjestedi.eu/
http://www.maspodjestedi.eu/
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Konzultace pro žadatele: 

Osobní , telefonické i e-mailové konzultace budou poskytovat pracovníci kanceláře: ing. 

Jitka Tvrzníková a Bc. Jana Švehlová a to v kanceláři MAS v Českém Dubu, nám. 

Bedřicha Smetany 10, případně v sídle žadatele. Osobní konzultace je nutné vždy předem 

telefonicky domluvit. 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Místo konání   
 

termín hod. 

Kancelář MAS Podještědí z.s. nám. Bedřicha 

Smetany 10, 463 43 Český Dub 

18.6.2019 10:00 hod. 

 

 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.maspodjestedi.eu jsou v sekci Programový rámec 

PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě nebo odkazy na ně: 

 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – rámec PRV 

 Interní postupy MAS Podještědí, z.s. k implementaci PRV 

 Etický kodex 

 Aktuální znění vyhlášené Fiche č. 4 

 Pravidla pro operaci 19.2.1. (Pravidla pro žadatele přes MAS), která jsou rovněž 

zveřejněna na stránkách www.eagri.cz a www.szif.cz  

 Pravidla MAS pro opatření 19 která jsou rovněž zveřejněna na stránkách 

www.eagri.cz a www.szif.cz 

 Tabulka počet obyvatel v obcích ČSÚ k 1.1.2019 

 Povinná příloha soulad_sclld MAS Podještědí, z.s. 

 Další dokumenty na pravidla a postupy, budou postupně doplňovány, případně 

aktualizovány 

 

 

 

 

 

 

                 ……………………………………………………………………  

                                  Předseda MAS 

    Mgr. Daniel David 

http://www.maspodjestedi.eu/
http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/
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