
 

                                                                                                      
 

 

Místní akční skupina MAS Slavkovské bojiště, 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 Slavkovské bojiště pro období 2014 - 2020 
 
Termín vyhlášení výzvy: 26.1.2018 
 
Termín příjmu žádostí: od 26.1. 2018 od 8:00 do 23.2.2018 do 12:00 hodin  
 
Termín registrace na RO SZIF: 13.4.2018 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS Slavkovské bojiště, z.s., Hrušky 166, 683 52 
 
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu žádostí v termínech uvedených jako 
úřední 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:  
 
Mgr. Hana Tomanová      Ing. Dana Adamcová 
604 318 732       732 512 635 
tomanova@slavkovskebojiste.cz    adamcova@slavkovskebojiste.cz 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 17 821 346,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 3 a 5. 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
V případě hraničního projektu (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje 
minimální stanovenou výši bodů) je v kompetenci Rady spolku rozhodnout o navýšení finanční alokace. Pro 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 1. výzvu 

F2 PRV1 Rozvoj 
zemědělských podniků 

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

7 821 346,- Kč 
 

F3 PRV2 Rozvoj 
zpracovatelských podniků 

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

2 000 000,- Kč 

F5 PRV4 Rozvoj 
nezemědělské činnosti a 
agroturistiky 

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

8 000 000,- Kč 
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podporu hraničního projektu je použita nevyčerpaná výše alokace v některé z dalších Fichí výzvy, pokud toto 
pravidlo není možné použít, lze takovému projektu poskytnout prostředky z plánované alokace výzvy příští.  
Rada spolku rozhodne i v případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě. Tuto 
částku lze převést na jinou Fichi s nejvyšším převisem celkové požadované dotace. Pokud stále budou zbývat 
nedočerpané finanční prostředky, budou využity v další Výzvě MAS. 
 
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 Interních postupech MAS pro PRV (viz Příloha výzvy). 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
Pokud získají 2 a více projektů stejný počet bodů postupuje se následovně tak, aby projekty neměly stejné 
pořadí:  

• nejprve se upřednostní projekt, který vytvoří více pracovních míst,  

• pokud toto pravidlo nelze použít upřednostní se projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady. 
 

Přílohy výzvy:  
1. Územní rozsah MAS Slavkovské bojiště 
2. Úplné znění Fichí 

a. Fiche2_PRV1 Rozvoj zemědělských podniků 
b. Fiche3_PRV2 Rozvoj zpracovatelských podniků 
c. Fiche5_PRV4 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 

3. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
4. Interní postupy MAS Slavkovské bojiště pro PRV 
5. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na 

období 2014-2020 (dále jen „Pravidla pro žadatele“) 
 
Povinné přílohy Žádosti o dotaci: 
Seznam povinných příloh vychází z Pravidel pro žadatele schválených dne 14. 12. 2017. jejich předložení je 
nutnou podmínkou pro přijetí Žádosti o dotaci. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty. 
 
Přílohy společné pro všechny Fiche: 
1. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na 

MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) 
odpovídající správní akt stavebního úřadu (dle obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního 
úřadu“), na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

2. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená 
projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými 
prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k 
řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie. 

4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím 
měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko 
mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 



 

                                                                                                      
 

 

5. Formulář1 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno. 
6. Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění 

definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o 
zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 
Pravidel. 

7. V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 
6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie. 

 
Specifické přílohy pro Fiche2: 
1. Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude 
požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního 
areálu nebo chov vodní drůbeže (viz. příloha č. 7  Pravidel) – prostá kopie. 

2. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že 
předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí - prostá kopie. 

3. V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle 
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a to ani 
podlimitně, čestné prohlášení žadatele uvedené v Příloze 11 Pravidel. Čestné prohlášení je součástí 
formuláře Žádosti o dotaci. 

 
Specifické přílohy pro Fiche3: 
1. V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající 

pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle 
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení 
k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr 
zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko 
příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie. 

2. V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající 
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které nevyžadují posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle 
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a to ani 
podlimitně, čestné prohlášení žadatele uvedené v Příloze 11 těchto Pravidel. Čestné prohlášení je součástí 
formuláře Žádosti o dotaci. 

 
Specifické přílohy pro Fiche5: 
 
1. V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že v 

okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok; v 
dokumentaci musí být uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru 
dokumentu. 

2. V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak 
Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 

3. V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající 
provozovny, pak Karta majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie. 

                                                 
1 Žadatel dodává na SZIF aktivní .pdf formulář přes Portál farmáře 



 

                                                                                                      
 

 

V průběhu vyhlášení a administrace výzvy může docházet ke změnám dokumentů vydávaných ze strany SZIF. 
Pro žádosti o dotaci a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla, která jsou zveřejněna na 
internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 
 
Nepovinné přílohy MAS: 
Nedoložením přílohy vztahující se k určitému kritériu ztrácí žadatel nárok na bodové zvýhodnění udělované v 
rámci tohoto kritéria. Podrobný popis preferenčních kritérií je uveden v každé Fichi. Podrobný obsah Fichí je 
přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz  
 
1. Tiskový výstup z nahlížení do Katastru nemovitostí či jiný doklad, jímž žadatel prokáže vlastnictví 

nemovitosti – prostá kopie 
2. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti 
3. Čestné prohlášení o zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

1.2.2018 15:30 hodin Hrušky u Slavkova 

 
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. 
 
 

Metodiky a manuály: 

1. Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF 
2. Zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře 
3. Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF 
4. Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 
5. Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele 
6. Metodika výpočtu finančního zdraví 
7. Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 
8. Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
9. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh výběrovým 

(zadávacím) řízením přes Portál farmáře 
10. Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 
11. Příručka pro publicitu PRV 2014–2020 

 
Na webových stránkách MAS: www.slavkovskebojiste.cz jsou v sekci Dotace/Vyhlášené výzvy zveřejněny 
všechny aktuální dokumenty k výzvě. 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. 

 

 
Výzva byla schválena Radou spolku MAS Slavkovské bojiště, z.s., dne 21. prosince 2017. 
 
 

 
 

                 ………Mgr. Jan Grolich…………………………………………  

http://www.slavkovskebojiste.cz/


 

                                                                                                      
 

 

                                 Předseda MAS 


