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Místní akční skupina MAS Slavkovské bojiště vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště 

pro období 2014-2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 5.4.2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 5.4.2021 do 31.5.2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře   

 

Termín registrace na RO SZIF: 30.8.2021 

 

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, Hrušky 166, 683 52, v termínech uvedených na webových 

stránkách 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 8. Výzvu je 3 319 684,- Kč.  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2,3,5. 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz  
 
 
 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 8. výzvu 

F2  Rozvoj zemědělských 

podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 

Investice do zemědělských podniků 
909 816,- Kč 

 

F3 Rozvoj zpracovatelských 
podniků 

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

238 976,- Kč 

F5 Rozvoj nezemědělské 
činnosti a agroturistiky 

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

2 170 892,- Kč 

mailto:tomanova@slavkovskebojiste.cz
mailto:adamcova@slavkovskebojiste.cz
http://www.slavkovskebojiste.cz/
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude 

převedena na základě „Interních postupů MAS pro PRV“ podle metody „společného 

zůstatku“. 

Rada spolku rozhodne, že částku z nedočerpané Fiche lze převést na jinou Fichi s 

nejvyšším převisem celkové požadované dotace. Pokud stále budou zbývat nedočerpané 

finanční prostředky, budou využity v další Výzvě MAS. 

 

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 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. 

 

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“. 

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

V případě shodného počtu se:  

• nejprve upřednostní projekt, který vytvoří více pracovních míst,  

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

způsobilými náklady.  

 

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: 

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: 

4.5.2021 15:00 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. 
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Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.slavkovskebojiste.cz jsou v sekci Dotace/Vyhlášené 

výzvy zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Interní postupy MAS Slavkovské bojiště pro PRV  

• Etický kodex 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• 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. 

 

 

 

 

            Jan Kauf 

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

                                 Předseda MAS 

http://www./

