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Místní akční skupina Šipka vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného rozvoje Místní akční skupiny Šipka  

 

Termín vyhlášení výzvy: 9. 5. 2022 

 

Termín příjmu žádostí: od 9. 5. 2022 do 10. 6. 2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 29. 7. 2022 

 

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, 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:  

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 6. výzvu je 6 225 015,- Kč  

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

 

 

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

www.massipka.cz  

 

 

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 6. výzvu 

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

– Investice do zemědělských 

podniků 

2 042 698,- Kč 

 

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

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

4 182 317,- Kč 

 

mailto:info@massipka.cz
http://www.massipka.cz/
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Postup pro přesun alokace v rámci výzvy dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. d) 

 

- Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze 

stanovenou částku ze všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky a použít ji na 

podporu projektů ve Fichích, kde byla alokace stanovená ve výzvě naopak 

nedostačující. V případě, že ve výzvě bude pouze jedna Fiche s nedostačující 

alokací, bude celá zbytková částka přesunuta na podporu projektů v této Fichi. 

Bude-li Fichí s nedostačující alokací více, bude se o podpoře projektů rozhodovat 

dle níže uvedených podmínek vždy mezi prvními nevybranými projekty z každé 

Fiche, dokud nebudou podpořeny všechny projekty, které lze z alokace stanovené 

ve výzvě podpořit v plné výši. Podpořit lze pouze projekty, které splňují minimální 

stanovenou výši bodů. Při přesunech alokace popsaných v tomto bodě nesmí 

dojít k překročení alokace stanovené ve výzvě. 

 

- V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty, bude MAS postupovat 

dle následujících podmínek: 

 

1. Bude upřednostněn projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto 

nerozhodne, pak 

2. Bude upřednostněn projekt s nižší částkou celkově způsobilých výdajů projektu, 

pokud toto nerozhodne, pak  

3. Bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele ze strany MAS (žadatel 

dosud nebyl uveden v „Seznamu schválených žádostí v rámci věcného hodnocení a 

výběru projektů k financování“ v žádné z předchozích výzev PRV MAS Šipka (tj. 

Výzvy č. 1 až 5), pokud toto nerozhodne, pak  

4. Bude upřednostněn projekt s nižším počtem obyvatel obce, kde je projekt 

realizován. V případě více míst realizace bude stanoven aritmetický průměr počtu 

obyvatel. MAS bude rozhodovat dle evidence počtu obyvatel ČSÚ k 1. 1. roku 

předcházejícího dané výzvě, v němž jsou projekty hodnoceny. 

 

 

Postup pro podporu hraničního projektu Fiche dle Pravidel 19, kap. 6.3, 

písm. e) 

 

- Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň 

splňuje minimální stanovenou výši bodů. Pro jeho podporu lze navýšit alokaci nad 

rámec výzvy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené 

pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Na jednu Fichi 

v rámci výzvy připadá vždy jen jeden hraniční projekt Fiche. 

- Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční projekt 

Fiche. Sečte se zbytková alokace výzvy a případný zbytek volné alokace ve 

finančním plánu SCLLD. Rozhodovací orgán posoudí, zda budou prostředky 

dostačující k podpoře hraničních projektů všech Fichí v plné výši požadované 

dotace. Pokud ne, bude alokace přednostně přidělena projektu, který bude 
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požadovat nižší částku dotace. Pokud toto nerozhodne, pak bude upřednostněn 

projekt, který bude mít vyšší celkové výdaje. Pokud ani toto nerozhodne, bude 

upřednostněn projekt z obce s menším počtem obyvatel dle evidence ČSÚ k 1. 1. 

roku předcházejícího dané výzvě, v němž jsou projekty hodnoceny.  

 

Postup pro podporu hraničního projektu výzvy dle Pravidel 19, kap. 6.3, 

písm. f) 

 

- V případě, že některý z hraničních projektů Fiche nebude možné podpořit v plné 

výši ze zbylé celkové alokace MAS, bude přistoupeno k podpoře hraničního projektu 

výzvy. Bude-li ve výzvě více nepodpořených hraničních projektů Fiche, bude jako 

hraniční projekt výzvy určen projekt z Fiche s nejvyšším počtem předložených 

projektů. V případě shody bude jako hraniční projekt výzvy určen projekt z Fiche, 

u které bude vyšší součet hodnoty „Celkové výdaje, na které může být poskytnuta 

dotace“ u nepodpořených projektů z dané Fiche.  

- Na svém jednání schválí rozhodovací orgán dvě varianty seznamu vybraných a 

nevybraných žádostí – jednu pro případ, že žadatel hraničního projektu výzvy bude 

se snížením dotace souhlasit, a druhou pro případ, že se snížením souhlasit nebude. 

Ve druhém případě nebudou oslovováni žadatelé z jiných Fichí a zbytková alokace 

nebude ve výzvě využita. Platnost finální varianty seznamu je podmíněna doložením 

písemného vyjádření dotyčného žadatele, které zajistí pověřený pracovník 

kanceláře MAS. 

 

Úplný výčet pravidel naleznete v Pravidlech pro žadatele 19.2.1, které jsou 

přílohou výzvy. 

 

 

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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD 

platného ke dni vyhlášení výzvy. 

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 bude MAS postupovat dle následujících podmínek: 

 

1. Bude upřednostněn projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto 

nerozhodne, pak 

2. Bude upřednostněn projekt s nižší částkou celkově způsobilých výdajů projektu, 

pokud toto nerozhodne, pak  

3. Bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele ze strany MAS (žadatel 

dosud nebyl uveden v „Seznamu schválených žádostí v rámci věcného hodnocení a 

výběru projektů k financování“ v žádné z předchozích výzev PRV MAS Šipka (tj. 

Výzvy č. 1 až 5), pokud toto nerozhodne, pak  
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4. Bude upřednostněn projekt s nižším počtem obyvatel obce, kde je projekt 

realizován. V případě více míst realizace bude stanoven aritmetický průměr počtu 

obyvatel. MAS bude rozhodovat dle evidence počtu obyvatel ČSÚ k 1. 1. roku 

předcházejícího dané výzvě, v němž jsou projekty hodnoceny. 

 

 

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. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového 

hodnocení projektu.  

Konzultace pro žadatele: 

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či 

poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS. 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů: 

Datum Čas  Místo 

2. 5. 2022 14:00 Kancelář MAS Šipka, Myslotínská 1786, Pelhřimov 

 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online 

webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na 

webových stránkách MAS www.massipka.cz. 

 

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.  

 

Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace zpět 

žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro 

nedodržení závazných termínů. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS www.massipka.cz jsou v sekci Výzvy - PRV 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/
http://www.massipka.cz/

