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Místní akční skupina Brána do Českého ráje, z.s. 

vyhlašuje   

9. Výzvu MAS  

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 
 
Výzva MAS č. 9 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 2014 -2020 
 

Termín vyhlášení výzvy: 3.2.2022 

 

Termín příjmu žádostí: od 28.2.2022 do 14.3.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.  
 

Termín registrace na RO SZIF: 25.5.2022 

 

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 termínu schůzky. 

 

Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Brána do Českého ráje, z.s., pro kterou je 

schválena SCLLD.  

 
 

Kontaktní údaje:  

 
Ing. Alena Klacková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

tel: +420 606 618 112, e-mail: klackova@masbcr.cz 

 

Ing. Vítězslav Dufek, projektový manažer 
tel: +420 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz 

 

Pozor změna místa kanceláře MAS: L. Mašínové 1930, 509 01 Nová Paka 

 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 

Celková výše dotace pro 9. výzvu je 7 286 413 Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 8, 9, 10 a 17 
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Podrobný obsah Fichí včetně preferenčních kritérií je zveřejněn na webových stránkách 

MAS společně s touto výzvou:  

https://masbcr.cz/vyzvy/vyzvy-mas-sclld-ramec-prv/vyzva-prv-c-9-otevrena/ 

 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Postup řeší předpis MAS „Postupy MAS pro projekty PRV“, který je zveřejněn spolu 

s výzvou na www MAS. Postup v případě nedočerpání alokace a podporu hraničního 
projektu řeší kapitola 3 předmětného předpisu MAS. 

Alokace z nedočerpaných fichí se sečte do „společného balíku zbývající alokace“, ze kterého 

je postupně navyšována alokace u hraničních projektů fichí následovně: 

1. přednost má projekt s nižším rozdílem mezi požadovanou dotací a alokací fiche  

2. pokud shoda, přednost dostane hraniční projekt, jehož žadatel je prvožadatel 
3. pokud shoda, přednost dostane projekt s vyšším závazkem vytvoření pracovního 

místa (PM). 

 

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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD 
platného ke dni vyhlášení výzvy. 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Postupech MAS pro projekty PRV“ 

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

V případě shodného počtu bodů u projektů ve stejné fichi se postupuje postupně dle 

následujících pravidel:  
1. přednost má projekt prvožadatele (tj, ten kdo dosud nebyl v rámci realizace 

Strategie 2014-2020 podpořen MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci fiche) 

2. při shodě má přednost projekt s nižší požadovanou dotací, 

3. při shodě má přednost projekt realizovaný v menší obci (stav dle počtu 
obyvatel dle ČSÚ k 1.1. předchozího roku). 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 
pro 9. výzvu 

F 8  Podpora 
zemědělských 

podniků 

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

podniků 

2 800 000,- Kč 
 

F 9 Podpora 

potravinářských 

podniků  

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 

Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

500 000,- Kč 

 

F 10 Podpora podnikání 

na venkově 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - 

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

1 500 000,- Kč 

 

F 17 Podpora 

venkovských oblastí 

Článek 20 – Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 
oblastech: 

a) veřejná prostranství v obcích  

b) mateřské a základní služby 

f) kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven 

2 486 413,- Kč 

 

https://masbcr.cz/vyzvy/vyzvy-mas-sclld-ramec-prv/vyzva-prv-c-9-otevrena/
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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. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového 

hodnocení projektu.  

 

Seznam povinných a nepovinných příloh je zveřejněn s výzvou na webových stránkách 
MAS.   
 

Konzultace pro žadatele: 

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v kanceláře MAS (L. Mašínové 1930, Nová Paka) 

schůzku doporučujeme si předem sjednat nebo si lze domluvit konzultaci v místě realizace 

projektu či u žadatele. 

Pro uchazeče MAS pořádá seminář: 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře/webináře k přípravě projektů: 

Datum Čas  Místo  

16.2.2022 od 14:00 Zasedací místnost na MěÚ v Lomnici 

nad Popelkou 

 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS  https://masbcr.cz/vyzvy/vyzvy-mas-sclld-ramec-prv/vyzva-

prv-c-9-otevrena/ jsou zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 Výzva MAS 

 Souhlas s vyhlášením výzvy 
 Aktuální znění vyhlášených fichí s preferenčními kritérii 

 Interní předpis MAS: „Postupy MAS pro projekty PRV“ 

 Pravidla pro Žadatele pro rok 2022 

 Pravidla pro publicitu 
 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

 Seznam příloh (povinných i nepovinných) 

 Vzory příloh stanovených MAS (Plán prodeje, Prohlášení o výši příjmů) 

 Seznam obcí a částí obcí s počty obyvatel 

 Seznam žadatelů programového rámce PRV dle fichí. 
 

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. 

 

 

 

 
 

Helena Červová, předsedkyně  

MAS Brána do Českého ráje, z.s. 

https://masbcr.cz/vyzvy/vyzvy-mas-sclld-ramec-prv/vyzva-prv-c-9-otevrena/
https://masbcr.cz/vyzvy/vyzvy-mas-sclld-ramec-prv/vyzva-prv-c-9-otevrena/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

