
Místní akční skupina Brána Vysočiny, 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 Brána Vysočiny

Termín vyhlášení výzvy: 2.12.2019

Termín příjmu žádostí: od 16.12.2019 do 16.1.2020 – podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh, kromě objemných) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 27.3.2020

Místo  podání  příloh  k žádosti  v listinné  podobě: kancelář  MAS  Brána  Vysočiny,
náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

Termín příjmu příloh k žádosti 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 Brána Vysočiny, Radniční 14, 1. patro, Tišnov, 666 01 
Ing. Milan Kouřil, mobil: 774 585 169, prv@masbranavysociny.cz
PhDr. Libuše Beranová, mobil: 777 706 722, manager@masbranavysociny.cz
web: www.masbranavysociny.cz 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 3 954 000,- Kč 
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 3

Obsah Fichí je na stránkách www.masbranavysociny.cz.

Postup v     případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V  případě,  že  nebude  alokace  pro  určitou  Fichi  dočerpána,  bude  zbývající  alokace
převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané
Fichi, ale s ohledem na celkovou alokaci pro danou Fichi v rámci SCLLD. 
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Číslo
Fiche

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

Alokace
pro 2. výzvu

F1 A Investice do 
zemědělských podniků

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

2 200 000 Kč

F2 B Investice do 
zemědělských produktů

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

254 000 Kč

F3 C Diversifikace 
zemědělství 

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

1 500 000 Kč
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Alokace na danou Fichi  bude zdůvodu podpory  hraničního projektu (tedy projektu,
který  je  prvním  nevybraným  projektem  v  dané  Fichi  a  zároveň  splňuje  minimální
stanovenou výši bodů) navýšena vždy s ohledem na celkovou alokaci, schválenou pro
danou Fichi v rámci SCLLD tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plnévýši. 

Pokud dojde k podpoře hraničního projektu, přednostně budou podpořeny ty projekty,
které  vytvářejí  pracovní  místa.  Pokud  by  toto  kritérium  v rámci  jednotlivých  Fichí
splňovalo  více  projektů,  uplatní  se  jako  pomocné  kritérium  nižší  celkové  způsobilé
výdaje.  V případě  shodné  výše  způsobilých  výdajů  se  jako  další  pomocné  kritérium
uplatní  počet obyvatel  v obci  realizace projektu:  bude zvýhodněn projekt,  který bude
realizován v obci, která má méně obyvatel. Počet obyvatel v členských obcích MAS Brána
Vysočiny je uveden v Příloze č. 1 Výzvy. Za rozhodné datum pro určení počtu obyvatel se
považuje datum 1. 1. 2019.

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 MAS
Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova (PRV)“, který je zveřejněn na webových
stránkách www.masbranavysociny.cz 

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

V případě shodného počtu bodů u více projektů bude rozhodovat:
1. výše způsobilých výdajů: bude zvýhodněn projekt s nižší částkou způsobilých 

výdajů
2. počet obyvatel v obci realizace projektu: bude zvýhodněn projekt, který bude 

realizován v obci, která má méně obyvatel. Počet obyvatel v členských obcích 
MAS Brána Vysočiny je uveden v Příloze č. 1 Výzvy.

Přílohy stanovené MAS:
Předložení veškerých příloh  je podmínkou pro příjem žádosti. Předložení nepovinných
příloh  má vlivna  výši  bodového ohodnocení  projektu.  Nedoložením nepovinné  přílohy
vztahující se k určitému kritériu ztrácí žadatel nárok na bodové zvýhodnění udělované
vrámci tohoto kritéria. Podrobný popis preferenčních kritérií je uveden v každé Fichi. 

Povinné přílohy stanovené pro všechy Fiche:
V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) nepodléhá/jí řízení stavebního úřadu a
součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní
úpravy, doloží žadatel vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí
stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – prostá kopie.

Nepovinné přílohy pro všechny Fiche:
Výpis z Katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti (je
možné využít výstupu internetové aplikace nahlížení do Katastru nemovitostí). Budova
(objekt, areál) musí být v Katastru nemovitostí zapsaná.

Specifické přílohy Fiche A:
 Elektronický výpis z LPIS a/nebo elektronický výpis z IZR prokazující, že žadatel

realizuje  aktivity  projektu  v  rámci  preferovaných  činností,  tj.  živočišné  výroby
(chov hospodářských zvířat) a/nebo rostlinné výroby (pěstování ovoce a zeleniny)
v souladu se zněním preferenčního kritéria
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 Stanovisko MŽP v případě chovu vodní drůbeže
Specifické přílohy Fiche B:

 Elektronický výpis z LPIS a/nebo elektronický výpis z IZR prokazující, že žadatel
realizuje  aktivity  projektu  v  rámci  preferovaných  činností,  tj.  živočišné  výroby
(chov hospodářských zvířat) a/nebo rostlinné výroby (pěstování ovoce a zeleniny)
v souladu se zněním preferenčního kritéria

Specifické přílohy Fiche C:
 Elektronický výpis  z evidence zemědělského podnikatele EZP, živnostenského

rejstříku (ŽR), obchodního rejstříku (OR), registru ekonomických subjektů (RES),
seznamu  ekonomických  subjektů  (ARES)  ke  dni  podání  Žádosti  o  dotaci
prokazující,  že  žadatel  má  ve  výše  uvedených  rejstřících  uvedenou  pouze
zemědělskou činnost

 Formulář „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či
středních podniků“ prokazující, že podnik žadatele vyhovuje definici mikropodniku
tak, jak je definován v Příloze číslo 4 Pravidel 19.2.1. 

Konzultace pro žadatele:

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Seminář pro žadatele 3. 12.2019

9 – 11h
Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov

V jiné dny je  manažer  a pracovníci  MAS k dispozici  v  sídle  kanceláře  MAS nebo lze
domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových
stránkách. 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 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF. 

Závěrečné ustanovení:
Na  webových  stránkách  MAS  www.masbranavysociny.cz jsou  v  sekci  Výzvy  PRV
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:

 Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova
 Aktuální znění vyhlášených Fichí
 Pravidla pro opatření 19.2.1
 Počet obyvatel v členských obcích MAS Brána Vysočiny k 1. 1. 2019 (dle ČSÚ)
 Souhlasné stanovisko MŽP při chovu vodní drůbeže
 Potvrzení krajské veterinární správy
 Čestné prohlášení žadatele pro režim de minimis
 Tabulka ekonomických činností (CZ-NACE)
 Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS kpodání na RO SZIF
 Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie

mikropodniků, malých či středních podniků
 Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020
 Příručka pro publicitu 

                 ………………………………………… 
                                 Bc. Jiří Dospíšil 

Předseda MAS
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