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

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 
(ŘO Programu rozvoje venkova) 

Výzva MAS č. 1/2017 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19. 2. 1.  
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

1. Identifikace MAS: 
Název MAS: Místní akční skupina Hlinecko, z. s. 

Kontaktní údaje:  kancelář MAS Hlinecko, z.s.: Máchova 1121, 539 01 Hlinsko 

Vedoucí pracovník pro CLLD: Ing. Olga Ondráčková, tel.: 777 111 078, e-mail: ondrackova@mashlinecko.cz  

Registrační číslo MAS: 15/000/00000/453/000055 

Webové stránky: www.mashlinecko.cz 

Název SCLLD:  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 (2023) 

Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 

 

2. Termíny a příjem výzvy: 
Termín vyhlášení výzvy: 15. června 2017 

Termín příjmu žádostí: V pracovních dny v termínech uvedených jako úřední hodiny, vždy po telefonické 

domluvě a upřesnění času, který je nutné rezervovat předem, od 30. 6. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 

hodin. V případě, že bude projektová žádost odevzdána po tomto termínu, bude automaticky vyřazena. 

Termín registrace na RO SZIF: 30. 9. 2017 

Místo podání žádostí: Kancelář MAS Hlinecko, z. s., Máchova 1121, 539 01 Hlinsko. 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválená strategie, konkrétně 

obce: Dědová, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kladno, Krouna, Mrákotín, Miřetice, Pokřikov, Raná, Tisovec, 

Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina. 

 

3. Seznam vyhlášených Fichí, jejich předpokládaná alokace a popis, 

včetně nepovinných příloh: 
Celková výše dotace pro 1. výzvu je 11 642 000 Kč. 
Žadatelé mohou předkládat své projekty ve výzvě v rámci fichí 1, 2, 3, 4 a 5. 
 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek nařízení EP a rady (EU) 
č.1305/2013 

Alokace pro 
1/2017 výzvu (Kč) 

PRV 1 Kvalita z regionu 
Hlinecka 

17/1/b Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů. 

1 000 000 

PRV 2 Konkurenceschopný 
zemědělec 

17/1/a Investice do zemědělských podniků. 
 

2 000 000 

PRV 3 Venkovský podnikatel  19/1/b Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností. 

4 642 000 

PRV 4 Atraktivní les Článek 25 Neproduktivní investice v lesích. 1 000 000 

PRV 5 Technika pro les a dřevo Článek 26 Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 
a uvádění na trh. 

3 000 000 

mailto:ondrackova@mashlinecko.cz
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.mashlinecko.cz 

v sekci Výzvy MAS/Program rozvoje venkova a je k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS v době 

úředních hodin. 

 

4. Výběr projektů, postup v případě shodného počtu bodů a zajištění 

transparentnosti: 
Přijaté žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS, kontrolou přijatelnosti a 

kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt. U žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci 

administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou Fichi věcné 

hodnocení dle předem stanovených kritérií v souladu s výzvou MAS. 

Celý postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v dokumentu Interní postupy místní akční skupiny 

Hlinecko, z. s. pro podání, administraci, hodnocení a výběr projektů pro programový rámec PRV. 

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

 

V případě rovnosti bodů u dvou i více projektů ve stejné fichi bude zvýhodněn projekt více prospěšný 

regionu, a to projekt v definovaném pořadí, který: 

a) V pořadí 1 – projekt vytváří více pracovních míst (zvýhodněn bude větší počet vytvořených 

pracovních míst), 

b) V pořadí 2 –  v případě další rovnosti bodů, i když bylo využito kritérium 1, bude zvýhodněn 

projekt s nižší částkou způsobilých výdajů. 

Všichni členové Výběrové komise musí být před vlastním započetím výkonu funkce hodnotitele v každé 

výzvě seznámeni s pravidly Výběrové komise, jejichž znalost a neexistenci střetu zájmů stvrdí podpisem 

čestného prohlášení, tzv. Etický kodex. 

Transparentnost je  zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, metodik, pokynů) 

vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to zejména v zajištění zveřejnění a 

zpřístupnění relevantních údajů tak, aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu. 

5. Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního 

projektu: 
V případě, že nebude alokace na určitou fichi dočerpána, lze ji převést do fiche jiné, a to pouze z důvodu 

podpory projektu „na hranici“ (tzn., že na podporu takového projektu nezbývá celé množství finančních 

prostředků, ale pouze jeho část). Takový projekt může být zástupci Výběrové komise navržen k 

„dofinancován“ z jiné fiche za předpokladu splnění minimálního počtu bodů, který byl v dané fichi 

stanoven pro danou výzvu. 

6. Náležitosti žádosti o dotaci a způsob podání 
Žádost o dotaci včetně povinných/nepovinných příloh se předkládá na MAS v elektronické podobě ve 

formátu *pdf na CD nosiči, USB disku nebo e-mailem na standardizovaném formuláři vygenerovaném 

z účtu žadatele na Portálu farmáře. Vybrané přílohy mohou být předloženy v listinné formě. 

http://www.mashlinecko.cz/
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Ke každé verzi žádosti o dotaci se přikládají všechny požadované povinné přílohy stanovené v dané Fichi 

Pravidly PRV pro operaci 19.2.1. Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem 

žádosti. 

Neúplné žádosti o dotaci nebudou MAS přijaty. 

Každý žadatel může podat v této výzvě pouze jedinou žádost o dotaci. 

7. Povinné a nepovinné přílohy stanovené MAS: 
Povinné přílohy nad rámec příloh uvedených v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Operace 19.2.1 Podpora 

provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, MAS nestanovuje. MAS 

stanovuje nepovinné přílohy, jejichž doložení je na zvážení žadatele a není nutnou podmínkou přijetí 

žádosti, slouží k prokázání plnění jednotlivých preferenčních kritérií a mohou mít vliv na výši bodového 

hodnocení projektu. Seznam příloh povinných i nepovinných je uveden ke každé fichi na webových 

stránkách MAS www.mashlinecko.cz v sekci Výzvy MAS/Program rozvoje venkova. 

8. Konzultace pro žadatele: 
MAS pořádá pro žadatele a veřejnost: 

Seminář pro žadatele 1. výzvy PRV v termínu 22. června od 15 do 17 hodin v přízemí v zasedací místnosti 

v přízemí Městského úřadu v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1. 

V době předkládání projektů na MAS, tj. od 30. 6. 2017 do 14. 7. 2017 (12:00 hodin) již konzultace nejsou 

možné. 

9. Závěrečné ustanovení 
Na webových stránkách www.mashlinecko.cz jsou v sekci Výzvy MAS/Program rozvoje venkova 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě.  

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 

19.2.1, která jsou zveřejněna také na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 

 

Tuto výzvu schválilo představenstvo Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. dne 30. března 2017. 

 

 

Ing. Martin Pavliš 

Zástupce statutárního orgánu Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. 
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