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

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

ORLICKO 

 

Termín vyhlášení výzvy: 17. 2. 2020 

 

Termín příjmu žádostí: od 2. 3. 2020 do 18. 3. 2020 - podání Žádosti o dotaci 

na MAS (včetně povinných i nepovinných příloh) probíhá zasláním přes Portál Farmáře 

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2020 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS ORLICKO, z.s 

(Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk) 

 

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

MAS v termínech uvedených jako úřední dny, tj. pondělí–pátek od 7:00 – 15:00 hodin, 

vždy po telefonické nebo e-mailové 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:  

MAS ORLICKO, z.s. IČ 27034186, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk 

Kontaktní osoby: 

• projektový manažer, Ing. Alice Brožková, kontaktní telefon: 735 755 724, kontaktní 

e-mail: brozkova@mas.orlicko.cz 

• projektový manažer, Mgr. Šárka Bartošová, kontaktní telefon: 734 318 889, 

kontaktní e-mail: bartosova@mas.orlicko.cz  
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 31 752 374,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí PRV/10 a PRV 11 

 

Proces hodnocení a výběru projektů: 

Proces hodnocení a výběru projektů, včetně popisu zamezení střetu zájmu je popsán 

v „Interní postupy MAS ORLICKO, z.s.“, které jsou zveřejněny na webových stránkách 

www.mas.orlicko.cz. 

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí 

a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS. 

V případě hraničního projektu (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané 

Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) je možné využít prostředky 

z plánované alokace další výzvy. V případě, že již není žádná další plánovaná výzva 

v dané Fichi, není možné hraniční projekt podpořit. 

 

 

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 „Interní postupy MAS ORLICKO, z.s.“. 

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

 

V případě shodného počtu bodů projektů budou rozhodovat tato kritéria v uvedeném 

pořadí: 

• místo realizace projektu je v obci s nižším počtem obyvatel k 1. 1. 2019 (dle ČSÚ) 

• projekt s nižší výší dotací  

Číslo 

Fiche Název Fiche 
Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 4. výzvu 

F10 

Rozvoj sektoru 

živočišné a rostlinné 

výroby 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

11 990 144,45 Kč 

F11 
Občanská 

vybavenost 

Článek 20, Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven 

19 762 229,55 Kč 

http://www.mas.orlicko.cz/
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• místo realizace v obci s nižší průměrnou hodnotou salda za posledních 5 let 

 

 

Přílohy stanovené MAS: 

Povinné přílohy k předkládání Žádosti o dotaci: 

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti 

nebudou MAS přijaty.  

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: 

 

PRV/10 

• k preferenčnímu kritériu č. 3 – potvrzení o členství v uvedených profesních 

organizací nebo ve spolku, ne starší 12 měsíců 

• k preferenčnímu kritériu č. 4 – prostá kopie faktury od pověřené organizace za 

kontrolu užitkovosti ne starší 24 měsíců od data podání žádosti o dotaci NEBO 

protokol o uznání porostu ÚKZÚZ pro certifikaci osiv a sadby ne starší 12 měsíců 

od data podání žádosti o dotaci 

• k preferenčnímu kritériu č. 5 – doložení údajů prokazující velikost podniku dle 

vzoru přílohy 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku 

• k preferenčnímu kritériu č. 6 – doložení výpisu z LPIS, z IZR nebo vlastní 

výpočet dle postupu uvedeného pod výzvou na webu MAS ORLICKO, z.s. 

• k preferenčnímu kritériu č. 7 – doložení dotazníku „Celospolečenská 

odpovědnost“ (formulář zveřejněn pod výzvou na webu MAS ORLICKO, z.s.) 

 

 

Konzultace pro žadatele: 

Manažer a pracovníci MAS jsou k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit 

setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách 

http://www.mas.orlicko.cz/kontakty-kancelar-mas.  

 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.mas.orlicko.cz jsou v sekci DOTACE/Kdy a jak 

žádat - Výzvy zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• „Interní postupy MAS ORLICKO, z.s.“, které upravují způsob výběru projektů na 

MAS, mimo jiné obsahují postup výběru v případě shodného počtu bodů ve Fichí 

a pro hraniční projekty. Dále uvádějí postupy a principy pro zaručení 

transparentnosti výběru projektů a pro zamezení střetu zájmů, obsahují též Etický 

kodex.  

• Aktuální znění vyhlášených Fichí PRV/10 a 11 

• Dotazník „Celospolečenská odpovědnost“ 

http://www.mas.orlicko.cz/kontakty-kancelar-mas
http://www.mas.orlicko.cz/
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• Postup pro vlastní výpočet VDJ 

• Příloha 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku 

• Seznam zemědělských spolků nebo organizací 

• Seznam projektů schválených Radou MAS ORLICKO z IROP, PRV nebo OPZ 

• Databáze projektových záměrů ŽV a RV 

• Databáze projektových záměrů čl. 20 

• Přehled ČSU o počtu obyvatel obcí k 1. 1. 2019 

 

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. 

 

 

 

 

 

………..…….……………………………………………………………………  

         Ing. Václav Kubín, osoba zastupující AgroKonzulta 

Žamberk s.r.o. při výkonu funkce předsedy MAS 

 

 

http://www.szif.cz/
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