
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  
                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. 
 vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
 

Výzva MAS č. 4 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 SOKOLOVSKO  

na období 2014 -2020. 

 

Termín vyhlášení výzvy:     2. 3. 2020 

 

Termín příjmu žádostí:   od 23. 3. 2020 do 6. 4. 2020 

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně 

příloh) probíhá zasláním přes Portál 

farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF:    3. 7. 2020 

 

Termín a místo příjmu příloh   v době trvání příjmu Žádostí na MAS  

k žádosti v listinné podobě:   v termínech uvedených jako úřední dny 

(pro vybrané přílohy, které se vzhledem  pondělí–čtvrtek 8:30 – 15:00,  

 k velikosti, příp. formátům, předkládají   pátek 8:30 – 13:00, vždy po telefonické 

 v listinné podobě)      domluvě a upřesnění času, který je nutno  

rezervovat. 

 
 

Kontaktní údaje:      Mgr. Michaela Polláková,  

projektová manažerka  

pollakova@mas-sokolovsko.eu  

+420 731 112 671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  
                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

Územní vymezení: 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  
                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                             

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 4. Výzvu je 21.093.312,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 3, 5, 6 a 9. 

 

 

 

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

http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/prv/ 

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 

Postup je definován ve Směrnici MAS Sokolovsko č. 01 Transparentnost hodnocení  

a výběru projektů, zamezení střetu zájmů pro PRV, přičemž tato směrnice je součástí příloh 

této výzvy. 

Nastane-li situace tzv. hraničního projektu (tj. projektu, který je prvním nevybraným 

projektem v dané fichi a zároveň splňuje podmínku minimálního počtu bodů, tj. min. 40 

bodů), je Programový výbor oprávněn navýšit alokaci dané fiche tím, že do ní přesune 

prostředky z jiné fiche, která je v dané Výzvě taktéž vyhlášena. Přesun je možné provést 

z fiche, jejíž alokace nebyla celá vyčerpána (převádí se nevyčerpaný rozdíl). 

 

Dále vzhledem ke skutečnosti, že všechny fiche umožňují získat max. 100 bodů, je možné 

převést prostředky z jedné fiche do druhé, a to i v případě, že tím bude snížen počet 

podpořených projektů ve fichi, která je celá vyčerpána. Avšak podpořit hraniční projekt je 

možné pouze v případě, že tím nedojde k podpoře projektu, který by v hodnocení získal 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 4. výzvu 

F2  Podpora zemědělských 

podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Investice do zemědělských 

podniků 

4.122.060,- Kč 

F3 Podpora lesnictví Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Lesnická infrastruktura 
2.015.007,- Kč 

F5 Podpora jiného 

drobného podnikání 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

3.192.346,- Kč 

F6 Rozvoj rekreačních 

funkcí 

lesa 

Článek 25, Neproduktivní investice v 

lesích 1.529.513,- Kč 

F9 Základní infrastruktura 

venkova 

Článek 20, Základní 

Služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech  

a) Veřejná prostranství 

v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

e)  Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení   

    včetně knihoven  

10.234.386,- Kč 



                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  
                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                             

méně bodů než projekt/y, které nebudou podpořeny právě z důvodu přesunu části alokace 

do jiné fiche. 

Převod alokace mezi fichemi je možný pouze v případě, že tím nedojde k negativnímu 

ovlivnění plnění monitorovacích indikátorů. Tj. byl by podpořen projekt, který plní 

monitorovací indikátor nad naplánovaný rámec v SCLLD a naopak by nebyl podpořen 

projekt, který by plnil dosud plně nesplněný monitorovací indikátor v SCLLD. 

Převody alokací mezi fichemi musí být uvedeny v zápisu z jednání Programového výboru. 

V případě, že částka alokovaná pro danou Výzvu nebude vyčerpána, a to i poté, co byly 

provedeny přesuny s cílem podpořit hraniční projekty, bude nevyčerpaná částka převedena 

do pozdější Výzvy. 

 

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 ve Směrnici MAS Sokolovsko č. 01 Transparentnost hodnocení a výběru 

projektů, zamezení střetu zájmů pro PRV, přičemž tato směrnice je součástí příloh této 

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

výzvy. V případě shodného počtu bodů projektů podaných  

do stejné fiche, bude za rozhodující skutečnost považována výše požadované dotace, 

přičemž přednost dostává projekt, který požaduje menší dotaci! 

 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Povinné přílohy stanovené MAS:  

MAS Sokolovsko si nestanovuje žádné povinné přílohy nad rámec Pravidel Programu 

rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací  

v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS:  

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

bodového ohodnocení projektu či ověření nároku na navýšení procenta dotace.  

 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za součinnost subjektů ze 

soukromého a veřejného sektoru, doloží toto např. formou smlouvy o spolupráci, 

partnerské smlouvy apod., jejíž součástí bude popis plánované součinnosti  

a souhlas spolupracujících subjektů s touto součinností – prostá kopie. 

• V případě, že žadatel předkládá projekt do Fiche 2 a požaduje navýšení dotace o 10 

% pro LFA oblasti, doloží toto výpisem s LPIS – prostá kopie. 

 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Statek Bernard, Královské Poříčí xxxx Zasedací místnost 

 

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: http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/prv/ jsou v sekci 

Výzva č. 4 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Směrnice 01 – Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 

zájmů pro PRV – součástí je Př. č. 1 Směrnice 01 – Etický kodex a Př. č. 2 

Hodnotící/preferenční kritéria- Př. č. 2.3 – Hodnotící kritéria pro PRV 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Další dokumenty vztahující se k výzvě 

 

 

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.     Ivana Jágriková      

          Ředitelka  MAS 

 


