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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. 3. 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: 25.05.2022  
 
Termín příjmu žádostí: od 01.06.2022 do 30.06.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS 
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  
 
Termín registrace na RO SZIF: 31.08.2022 
 
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 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. 
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 3.Výzvu je 3 217 971, Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, a 7. 

 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek  
Nařízení EP a Rady (EU) č. 

1305/2013 

Alokace 
pro 3. výzvu 

F1 3.1.1 POSÍLENÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI 
ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ 

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

614 811,- Kč 
 

F2 3.1.2 ROZVOJ PODMÍNEK 
PRO PODNIKÁNÍ 
 

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

603 160,- Kč 

F7 1.2.1 ROZVOJ PODMÍNEK PRO 
SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY OBYVATEL 

Článek 20 
- Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech  

2 000 000,- 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: 
 
Dojde-li k nedočerpání alokace ve Fichích, může Rada spolku na svém jednání o výběru projektů 
rozhodnout o převedení nedočerpané alokace mezi Fichemi a o podpoře hraničních projektů, a to za 
podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném 
finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů. 
 

 Převedení nedočerpané alokace mezi Fichemi  
Alokace z nedočerpaných Fichí se sečtou do „společného balíku zbývající alokace“. 
Společný balík se přesune do Fiche, ve které bylo podáno nejvíce projektů. 
V případě shody bude rozhodovat, ve které fichi je větší nedostatek finančních prostředků (rozdíl mezi 
alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace všech projektů podaných v dané Fichi, 
které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti) 
V případě přetrvávající shody by se přihlíželo k částkám požadované dotace jednotlivých projektů tak, 
aby došlo k co nejefektivnějšímu čerpání celkové alokace. 
 

 Podpora hraničního projektu Fiche  
Po přesunech alokace v rámci výzvy musí MAS v každé Fichi identifikovat hraniční projekt Fiche.  
Hraniční projekt Fiche je projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje 
minimální stanovenou výši bodů.  
Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu Fiche, a to 
za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve 
schváleném finančním plánu SCLLD. 
Pro rozhodování mezi více hraničními projekty Fiche bude upřednostněn projekt ve Fichi, do které bylo 
podáno více žádostí.  V případě přetrvávající shody bude podpořen projekt s nižší finanční náročností.  
 
Pokud ve společném zůstatku zbydou ještě prostředky, bude postupováno u další fiche (fichí), kde je 
převis projektů, stejným způsobem, až do vyčerpání alokace.  
Projekt, na který nezbyde plná částka požadované dotace, se bude považovat za hraniční projekt výzvy. 
 

 Podpora hraničního projektu Výzvy  
Hraniční projekt Výzvy je projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche, i když celková 
alokace výzvy již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši.  
V takovém případě je možné daný projekt podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace do výše zůstatku alokace Výzvy, a to při zachování funkčního celku projektu.  
 
Pokud bude více hraničních projektů Výzvy, upřednostní se projekt dosud nepodpořeného žadatele. 
Pokud toto nerozhodne, upřednostní se projekt s nižší finanční náročností.  
V případě, že nebude tento žadatel souhlasit se snížením podpory, může být tato snížená podpora 
nabídnuta dalšímu kandidátovi na hraniční projekt Výzvy v pořadí. Pokud by se snížením nesouhlasil ani 
tento žadatel, nebude zbývající alokace v této výzvě využita. 
 
Případné finanční prostředky, které zbydou po podpoření projektů výše popsaným způsobem, budou 
převedeny do alokace na další výzvu.  
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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 PRV“. 
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. u Fiche č. 1 a 2 - velikost podniku – bude upřednostněn podnik s menším 
počtem zaměstnanců  
u Fiche č. 7 – velikost obce – bude upřednostněna obec s menším počtem 
obyvatel. 

2. nižší finanční náročnost – bude upřednostněn projekt s nižší celkovou  
částkou výdajů ze kterých je stanovena dotace uvedená v ŽoD. 

         
 

Přílohy k Žádosti o dotaci: 
 
Povinné přílohy: 
 
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 podmínky 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) 
Kapitola 7 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti (Fiche 2) 
Kapitola 14 až 21 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Fiche 7) 
 
Povinné přílohy stanovené MAS: 
 
Čestné prohlášení, že předkládaný projekt nevyžaduje stavební povolení nebo 
ohlášení stavby v případě, že žadatel nepředkládá odpovídající správní akt stavebního 
úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat nebo vyjádření místně 
příslušného Stavební úřadu, že k předkládanému projektu není třeba žádné vyjádření 
stavebního úřadu.  
Čestné prohlášení nebo vyjádření SÚ je vyžadováno jen v případě, že jsou součástí projektu 
stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách a terénní úpravy. 
 
 
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.  
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Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 
Termín  Čas  Místo 
Úterý 31.05.2022 14.00 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 jsou v sekci VÝZVY zveřejněny všechny 
aktuální dokumenty k výzvě: 

 „INTERNÍ POSTUPY PRV“ 
 „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. 

 

 


