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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. 5 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 programové období 

2014-2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 22. 3. 2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 24. 3. 2021 do 22. 4. 2021 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 16. 6. 2021 

 

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 pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin, vždy po 

telefonické domluvě. 

 

Územní vymezení: 

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

Kontaktní údaje:  

Kancelář Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.: Komenského 187, 539 01 Hlinsko 

Kontaktní osoba: 

Jana Mrkvičková, tel.: 723 168 030, email: mrkvickova@mashlinecko.cz 

Ing. Lenka Šustrová, tel.: 606 122 349, email: sustrova@mashlinecko.cz 

http://www.mashlinecko.cz/ 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 4 878 217,- Kč 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 7. 

 

 

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

http://www.mashlinecko.cz/ 

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F7  Podpora rozvoje života 

na venkově 

Článek 20 Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech  

a) Veřejná prostranství v obcích 

c) Hasičské zbrojnice 

f) Kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven 

4 878 217,- Kč  
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro danou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční 

prostředky budou využity v další Výzvě MAS. 

 

Alokace na danou Fichi z důvodu podpory hraničního projektu (tzn. projektu, který je 

prvním nevybraným projektem v dané Fichi, jejíž alokace již není dostačující na podporu 

tohoto projektu v plné výši, přičemž projekt splňuje minimální výši bodů) nebude 

navýšena.  

Daný projekt bude možné podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace a to do výše zůstatku alokace při zachování funkčního celku projektu. 

MAS osloví žadatele tohoto projektu, že pro podporu projektu má možnost snížit výši 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Nebude-li žadatel se snížením souhlasit, 

odstoupí tímto vlastně od realizace projektu. MAS může v tomto případě nabídnout tuto 

podporu dalšímu žadateli na hraniční projekt výzvy v pořadí. Pokud by se snížením 

nesouhlasil ani tento žadatel, 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 na danou Fichi. 

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 Fiche, která je přílohou této výzvy.  

V případě shodného počtu bodů u dvou i více projektů v dané 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 zájmu stvrdí podpisem čestného prohlášení tzv. Etický kodex. 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1, může žadatel doložit 

k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve 

formuláři Fiche: 

Jejich doložení je na zvážení žadatele a není nutnou podmínkou přijetí žádosti, slouží 

k prokázání plnění jednotlivých preferenčních kritérií a může mít vliv na výši bodového 

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

webových stránkách MAS http://www.mashlinecko.cz/ v sekci Výzvy MAS/Program 

rozvoje venkova. 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele webinář k přípravě projektů: 

http://www.mashlinecko.cz/
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23. 3. 2021 14:00 – 16:00 hodin Odkaz na připojení k webináři bude 

k dispozici na webu MAS pod 

příslušnou výzvou. 
 

V jiné dny jsou pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit 

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

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: http://www.mashlinecko.cz/ jsou v sekci Výzvy 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě č. 5: 

 „Interní postupy místní akční skupiny Hlinecko, z. s. pro podání, administraci, 

hodnocení a výběr projektů pro programový rámec PRV“,  

 „Etický kodex hodnotitele Výběrové komise“,  

 Aktuální znění vyhlášené Fiche, 

 Pozvánka na webinář pro žadatele, 

 Seznam příloh pro Fichi 7. 

 

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. 

 

 

Tuto výzvu schválila Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. dne 10. 2. 2021.  

 

 

                

Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z.s. 

 

http://www.mashlinecko.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

