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Místní akční skupina Šipka, 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 rozvoje území Místní akční skupiny Šipka 

 

Termín vyhlášení výzvy: 30. 6. 2017 

 

Termín příjmu žádostí: od 10. 7. 2017 do 31. 7. 2017 do 12:00 hodin v termínech 

uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je 

nutno rezervovat. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 7. 9. 2017 

 

Místo podání žádostí: Myslotínská 1786, Pelhřimov 393 01 (kancelář MAS)  
 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  
 

Kontaktní údaje:  

Ing. Jakub Černý, manažer SCLLD  
+420 775 343 580 

info@massipka.cz 

www.massipka.cz   
 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 1. výzvu je 11 632 880,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 a 3. 

 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a 

finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS. 

 

Alokace na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který 

je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou 

výši bodů) navýšena vždy tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši. 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F1  Zemědělství  Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

3 500 000,- Kč 

F3 Podnikání na venkově Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

8 132 880,- Kč 

mailto:info@massipka.cz
http://www.massipka.cz/
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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 

Programový rámec Programu rozvoje venkova“.  
 

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

V případě shodného počtu bodů je preferován projekt s nižší celkovou výší dotace v Kč. 

 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit všechny relevantní povinné 

přílohy uvedené v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro operaci 19.2.1 Podpora 

provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Předložení 

veškerých povinných příloh (tzn. relevantních příloh stanovených Pravidly pro operaci 

19.2.1 a povinných příloh stanovených MAS) je podmínkou pro příjem žádostí. Neúplné 

žádosti nebudou MAS přijaty.  

 

Nad rámec těchto příloh uvedených v Pravidlech stanovila MAS následující přílohy: 

 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je zařazen do 

přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 

Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství – přiloží k žádosti o dotaci 

certifikát, platné osvědčení nebo výpis z LPIS. U žadatelů v přechodném 

období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací a 

na základě předložení Rozhodnutí o registraci jako přílohy k žádosti o dotaci. 

Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.massipka.cz  

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Termín  Místo  

12. 7. 2017 od 13:00 Kancelář MAS Šipka, Myslotínská 1786, Pelhřimov 

 

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS po telefonické domluvě k dispozici v sídle 

kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve 

výzvě a na webových stránkách. 

 

http://www.massipka.cz/
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Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.massipka.cz jsou v sekci Výzvy MAS Šipka 

http://www.massipka.cz/2.25.vyzvy-mas/ zveřejněny všechny aktuální dokumenty 

k výzvě: 

 Interní postupy MAS pro Programový rámec Programu rozvoje venkova  

 Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS  

 Aktuální znění vyhlášených 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. 

 

 

 

 

 

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

                                 Předseda MAS 

 

http://www.massipka.cz/2.25.vyzvy-mas/
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Příloha č. 1 – Znění Fichí  

 

Fiche 1 - Zemědělství 

 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do 

zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche 

- stručný popis Fiche - Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a 

udržitelnosti zemědělského podniku. 

- vazba na cíle SCLLD - 3. 2. Vytvářet pracovní příležitosti na venkově 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena 

na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu 

a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních 

strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 

spotřebu v zemědělském podniku. V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro 

živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí 

týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže 

být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč Max. 5 mil. Kč 

 

Preferenční kritéria 

1. Pracovní místa 

2. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby 

3. Navázané zpracování vlastní produkce 

4. Využití stávajících nemovitostí 

5. Krátká doba realizace projektu 

6. Ekologické zemědělství 

7. Využití ekologických technologií 

8. Vzdálenost realizace od Pelhřimova 

9. Efektivita řešení – budou preferovány projekty s nižšími způsobilými výdaji z důvodu 

podpory více žadatelů, čím bude dosaženo širšího naplnění strategie. 

 

Indikátory výstupů 

- číslo    93701 

- název   Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav  0 

- hodnota mid-term 2 

- cílový stav  5 

 

Indikátory výsledků 

- číslo    94800 

- název   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- výchozí stav  0 

- hodnota mid-term 0 

- cílový stav   1 
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Fiche 2 – Podnikání na venkově  

 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 

Fiche 

- stručný popis Fiche - Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení 

a rozvoj nezemědělských činností. 

- vazba na cíle SCLLD 3. 2. Vytvářet pracovní příležitosti na venkově 

 

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE)4 : C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v 

odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických 

vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba 

tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou 

skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými 

hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J 

(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a 

technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a 

ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 

s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 

(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní 

vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a 

výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních 

osobních služeb). V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které 

nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty 

uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v 

příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem 

procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti 

R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou 

být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 

Definice příjemce dotace Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé 

podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč Max. 5 mil. Kč 

 

Indikátory výstupů  

- číslo    93701 

- název   Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav  0 

- hodnota mid-term 5 

- cílový stav   13 

 

Indikátory výsledků 

- číslo    94800 

- název   Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- výchozí stav  0 

- hodnota mid-term 1 

- cílový stav   3 


