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Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 
vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

 
Výzva MAS č. 1. 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 MAS Rozvoj Kladenska a 
Prahy-západ 2014-2020 „Společně k cíli“  (SCLLD 16_02_081) 
 
Termín vyhlášení výzvy: 14.04.2020 
 
Termín příjmu žádostí: od 14.05.2020 do 14.07.2020 - podání Žádosti o dotaci na 
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  
 
Termín registrace na RO SZIF: 14.10.2020 
 
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 vždy po telefonické 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 Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 
U Národního výboru 62, 252 68 Kněževes 
E-mail : info@maskpz.cz  
Miroslava Novopacká Tel.: 603 246 655 
Jitka Toušová Tel.: 603 838 789 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 6 799 160,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty 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. výzvu 

F1  3.1.1 POSÍLENÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI 
ZEMĚDĚLSKÉHO 
PODNIKÁNÍ 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
- Investice do zemědělských  
  podniků 

 
3 059 624,- Kč 

 

F2 3.1.2 ROZVOJ PODMÍNEK 
PRO PODNIKÁNÍ 

Článek 19, odstavec 1. písmeno b)  
- Podpora investic na založení   
  nebo rozvoj nezemědělských  
 

 
1 359 840,- Kč 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.maskpz.cz  
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
V případě nevyčerpání alokace pro určitou Fichi ve výzvě MAS rozhodne Rada spolku o 
možnosti opětovného vyhlášení výzvy. 
 
Náhradním projektem je hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS, který 
splnil podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na 
jeho podporu – tzn., že Rada spolku může určit max.2 náhradní projekty v každé výzvě. 
Navýšit alokaci může Rada spolku pouze o tyto náhradní projekty, pokud výzva nebyla 
vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může rozhodnout o navýšení alokace výzvy 
do výše celkových způsobilých výdajů na opatření strategie CLLD. Vzhledem k tomu, že 
výzva je u všech fichí vyhlášena na celou alokaci, není možné hraniční projekty 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 dokumentu „Interní postupy“. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt dle preferencí v následujícím 
pořadí: 

1. Kritérium - velikost podniku – tedy bude upřednostněn podnik s menším počtem 
zaměstnanců.  

2. Kritérium – finanční hledisko - tedy bude upřednostněn projekt s nižší finanční 
náročností (nižší suma způsobilých výdajů projektu uvedená v Žádosti o dotaci)  

 
 

Přílohy stanovené MAS: 
 
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem Žádosti o 
dotaci. V případě nedoložení povinných příloh v termín příjmu žádostí bude u 
těchto neúplných žádostí ukončena administrace. 
 

- Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1.: 
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a 
specifikovány v Pravidlech 19.2.1.: 

- Část B – Společné pomníky pro všechny aktivity  
Kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh  

- Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků 
Kapitola 2 – Investice do zemědělských podniků (Fiche 1) 

F3 3.1.3 PODPORA 
ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ 
NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH 
PRODUKTŮ 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)  
-Zpracování a uvádění na trh   
  zemědělských produktů 

1 019 856,- Kč 

F4 4.1.3 ZEMĚDĚLSKÁ 
INFRASTRUKTURA 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) (ZI) 
- Zemědělská infrastruktura 

679 920,- Kč 

F5 3.1.5 POSÍLENÍ 
KOOPERACE PODNIKŮ 

Článek 35, odstavec 2., písmeno c) 
- Sdílení zařízení a zdrojů 

679 920,- Kč 
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Kapitola 7 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti (Fiche 2) 
Kapitola 3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských průduktů (Fiche 3) 
Kapitola 5 – Zemědělská infrastruktura (Fiche 4) 
Kapitola 12 – Sdílení zařízení a zdrojů (Fiche 5) 
 

- Nepovinné 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 dané Fiche. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má 
vliv pouze na výši bodového ohodnocení projektu.  

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 
Termín Čas Místo  
Úterý 12.05.2020 15.00 hodin Pension V Maštali 

Na Staré silnici 184, 252 68 Kněževes 
 

V jiné dny lze poskytnout radu či konzultaci na kontaktech uvedených ve výzvě a na 
webových stránkách MAS. 
 
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 5 pracovních dní před termínem předání na SZIF. 
 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.maskpz.cz v sekci VÝZVY zveřejněny všechny 
aktuální dokumenty k výzvě: 

 „INTERNÍ POSTUPY MAS“ 
 „ETICKÝ KODEX“  
 Aktuální znění vyhlášených Fichí 
 Pozvánka na seminář pro žadatele  
 Případné vzory příloh stanovených MAS. 

 
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. Filip Uhlíř 

Předseda spolku MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 


