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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. 6 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: 7. 2. 2022 

 

Termín příjmu žádostí: od 21. 2. 2022 do 9. 3. 2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2022 

 

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, 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:  

pro FICHE PRV/10 

• Ing. Alice Brožková, kontaktní telefon: 735 755 724, kontaktní e-mail: 

brozkova@mas.orlicko.cz  

pro FICHE PRV/11 

• Mgr. Šárka Bartošová, kontaktní telefon: 734 318 889, kontaktní e-mail:  

bartosova@mas.orlicko.cz 

• Bc. Michaela Skalická, kontaktní telefon: 733 538 864, kontaktní email: 

skalicka@mas.orlicko.cz 
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 6. výzvu je 21 125 822,- Kč  

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

 

 

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

mas.orlicko.cz  

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Alokace z nedočerpaných Fichí se sečte do „společného balíku zbývající alokace ve výzvě“. 

Vyčíslený zbytek alokace se převede do Fiche dle stanovených priorit. Nejvyšší prioritu 

bude mít Fiche PRV/10. Budou-li v této Fichi po přesunu podpořeny v plné výši všechny 

projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů, bude zbývající alokace přesunuta 

do Fiche PRV/11.  

Rada MAS poté určí hraniční projekty Fiche a výzvy. 

 

HRANIČNÍ PROJEKT FICHE je takový, který získal minimální bodovou hranici, ale v 

rámci alokace vyhlášené ve výzvě na danou Fichi není dostatek finančních prostředků na 

to, aby byl podpořen v plné výši požadované dotace - je prvním nevybraným. Pokud bude 

po přesunu alokace vybrán Radou MAS k podpoření, musí být podpořen v plné výši 

požadované žádosti o dotaci. 

 

HRANIČNÍ PROJEKT VÝZVY je vybrán z hraničních projektů Fiche, tedy z projektů, které 

jsou prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňují minimální stanovenou 

výši bodů. Může u nich dojít ke snížení výdajů. 

 

U všech Fichí bude zbývající alokace vyčíslena (a to včetně případného nedočerpání alokace 

stanovené ve výzvě). Dále bude vyčíslena případná zbývající alokace nad rámec výzvy, 

kterou by bylo možné použít pro podporu hraničních projektů (např. žadatel odstoupí od 

realizace z vlastní vůle nebo bude někomu proplacena nižší částka oproti Dohodě). Takto 

vyčíslený „společný balík zbývající alokace“ přerozdělí Rada MAS. 

Rada MAS v takovém případě může rozhodnout o: 

1. Převedení nedočerpané alokace do dalších výzev MAS. MAS nemusí využít následující 

možnost.  

2. Podpoře hraničních projektů Fiche: pokud ve vyhlášených Fichích bude/budou 

identifikován/y hraniční projekt/y Fiche a „společný balík zbývající alokace“ nebude 

Číslo 

Fiche Název Fiche 
Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 6. výzvu 

F10 

Rozvoj sektoru 

živočišné a rostlinné 

výroby 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

10 562 911,- Kč 

F11 
Občanská 

vybavenost 

Článek 20, Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

f) Kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven 

10 562 911- Kč 

http://www.mas.regionpoodri.cz/
http://www.mas.regionpoodri.cz/
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dostačovat pro podporu všech hraničních projektů Fiche v plné výši, budou podpořeny 

hraniční projekty Fichí (obsažených ve výzvě) v pořadí dle těchto kritérií: 

• místo realizace projektu je v obci s nižším počtem obyvatel k 1. 1. 2021 (dle 

ČSÚ) 

• projekt s nižší výší dotací 

• projekt s vyšším podílem vynaložených prostředků žadatele (= vyšší míra 

spolufinancování žadatele) 

 

První plně nepodpořený hraniční projekt Fiche se stává hraničním projektem výzvy. 

 

3. Hraničním projektu výzvy: žadateli hraničního projektu výzvy je nabídnuta možnost 

realizace projektu s využitím nižší míry podpory/ snížení dotace - pověřený pracovník 

kanceláře MAS telefonicky (následně písemně) osloví žadatele s nabídkou snížení 

míry dotace, vyjádření osloveného žadatele (přijmutí/odmítnutí) snížení dotace musí 

být na MAS doručeno písemně (emailem). Pokud žadatel možnost realizace se 

sníženou mírou podpory odmítne, stává se hraničním projektem výzvy další hraniční 

projekt Fiche v pořadí, dle kritérií v bodě 2., u kterého se poté proces projednání 

možnosti snížení dotace opakuje. Pokud žádný žadatel (ze seznamu hraničních 

projektů) nebude souhlasit s nižší mírou podpory, nebude zbývající alokace v této 

výzvě využita.  

 

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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD 

platného ke dni vyhlášení výzvy. 

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. 2021 (dle ČSÚ)  

• projekt s nižší výší dotací 

• projekt s vyšším podílem vynaložených prostředků žadatele (= vyšší míra 

spolufinancování žadatele) 

 

 

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.  
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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.) 

 

PRV/11 

•  k preferenčními kritériu č. 10 – doložení potvrzení proběhlé konzultace potvrzené 

zástupci MAS v období 15.11.2021 – 14.1.2022 

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. 

 

Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci ve Výzvě č. 6 (případně při jakémkoliv 

jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke kontrole a 

podpisu) doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 1-2 pracovních 

dní před termínem předání na SZIF.  
(Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace zpět 

žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro 

nedodržení závazných termínů). 

 

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“   

• Postup pro vlastní výpočet VDJ  

• Příloha 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku  

• Seznam zemědělských spolků nebo organizací  

• Seznam projektů schválených Radou MAS ORLICKO z PRV (17.1.a) 

• Seznam projektů schválených Radou MAS ORLICKO z PRV (čl.20, f) 

• Databáze projektových záměrů čl. 20  

• Přehled ČSU o počtu obyvatel obcí k 1. 1. 2021 

 

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