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Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. vyhlašuje Výzvu 

MAS  
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 

Výzva MAS č. 2 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 Horňácko a 

Ostrožsko pro období 2014–2020 
 

Termín vyhlášení výzvy: 5.1.2018 

 

Termín příjmu žádostí: od 26.1.2018 do 9.2.2018 do 12:00 hodin - podání Žádosti 

o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 26.3.2018 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko 

z.s. - budova Panského dvora, náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou.  

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 

MAS v termínech uvedených jako úřední (konzultační) dny, 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 Horňácko a Ostrožsko z.s. 

Sídlo: Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 

Kancelář: náměstí Míru 664 (budova Panského dvora), 698 01 Veselí nad Moravou 

Kontaktní osoby:  

Jana Bujáková, vedoucí manažer SCLLD, tel. 724 503 950, 518 323 765, e-mail: 

mas@ostrozsko.cz 

Mgr. Petra Šilcová, manažer SCLLD, tel. 724 159 213, 518 323 765, e-mail: 

mas1@ostrozsko.cz 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

  

Celková výše dotace (alokace) pro 2. Výzvu je 11 200 000,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 5, 6, 7, 8. 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 

 

Transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu zaručí VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 

01/2017 Interní postupy PRV „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a 

zaručení transparentnosti“. Viz. www.leader.ostrozsko.cz 

  
Způsob podání žádosti o dotaci: 

Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře a po vyplnění 

žadatelem předána na MAS v souladu s podrobným postupem pro vygenerování Žádosti 

o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1, který je zveřejněn na internetových 

stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 

Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatně konzultovat na MAS. 

 

Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál 

farmáře, dále žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy (vybrané přílohy 

může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě); 

všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS. 

 

Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci 

přes Portál farmáře. 

 

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche na stejný předmět 

dotace pouze jednu žádost o dotaci. 

 

Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, povinné, 

případně nepovinné přílohy MAS verifikuje (dokument elektronicky podepíše) a předá 

žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF 

stanoveného ve výzvě MAS. 

 

Číslo 

Fich

e 

Název Fiche Vazba Fiche na článek 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 

1305/2013 

Alokace 

pro 2. výzvu 

F1  Zlepšení technologické 

vybavenosti podniků 

Článek 19, odstavec 1., písmeno 

b) - Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

2 000 000,- Kč 

 

F2 Zpracování a uvádění na 

trh zemědělských 

produktů 

Článek 17, odstavec 1., písmeno 

b) – Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

1 400 000,- Kč 

F5 Zvýšení kvality 

ubytovacích, 

stravovacích a 

sportovních zařízení 

venkovské turistiky 

Článek 19, odstavec 1., písmeno 

b) - Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

4 000 000,- Kč 

F6 Lesní cesty Článek 17, odstavec 1., písmeno 

c) -  Lesnická infrastruktura 

3 000 000,- Kč 

F7 Zvyšování 

společenského využití 

lesa 

Článek 25 -   Neproduktivní 

investice v lesích 

500 000,- Kč 

F8 Předávání znalostí a 

informační akce 
Článek 14  - Předávání znalostí a 

informační akce 

300 000,- Kč 

http://www.leader.ostrozsko.cz/
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Povinné a nepovinné přílohy žádosti o dotaci: 

Všechny povinné přílohy žádosti o dotaci jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekt Programu rozvoje venkova na období 2014 

-2020 Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje. Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv 

pouze na výši bodového ohodnocení projektu. 

 

Postup v případě nedočerpání alokace, podpora hraničního projektu a výběr 

projektů 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 a případné přerozdělení nedočerpané alokace z 

tzv. Společného balíku, postup hodnocení pro hraniční projekt je uveden v dokumentu 

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 01/2017 Interní postupy PRV „Způsob výběru projektů na MAS, 

řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“. Viz 

http://www.leader.ostrozsko.cz/index.php/vyhlasene-vyzvy/vyzvy-prv. 

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

V případě shodného počtu bodů bude zvýhodněn projekt s nejnižšími způsobilými výdaji, 

ze kterých je stanovena dotace. 

 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů: 

17.1.2018, 

14:00 hodin 

Salónek Slovácký dvůr, Nádražní 1010, 

687 22 Ostrožská Nová Ves 

Nutná registrace předem na 

e-mail:mas2@ostrozsko.cz 

 

V jiné dny jsou manažerky MAS k dispozici v kanceláři 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.leader.ostrozsko.cz/index.php/vyhlasene-

vyzvy/vyzvy-prv, jsou v sekci STRATEGIE 2014 –  2020 zveřejněny všechny aktuální 

dokumenty k výzvě PRV: 

 „VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 01/2017 Interní postupy PRV „Způsob výběru projektů na 

MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“  

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2017  

 Seznam podpořených projektů přes MAS v rámci realizace SCLLD 

 Vzory příloh stanovených MAS (Výpis z evidence zaměstnanců) 

 Přílohy a dokumenty stanovené Pravidly pro operaci 19.2.1. 

 

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. 

 

 

 

                 ……………………………………………………………………  

                                 Předseda MAS 

http://www.leader.ostrozsko.cz/index.php/vyhlasene-vyzvy/vyzvy-prv
http://www.leader.ostrozsko.cz/index.php/vyhlasene-vyzvy/vyzvy-prv
http://www.leader.ostrozsko.cz/index.php/vyhlasene-vyzvy/vyzvy-prv
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