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Místní akční skupina Lašsko, 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 Lašsko, z.s. pro 

období 2014-2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 28. 6. 2017 

 

Termín příjmu žádostí: od 12. 7. 2017 do 27. 7. 2017 do 15.00 hodin v kanceláři 

MAS, vždy po telefonické domluvě a upřesnění dne a času, který je nutno rezervovat.  

 

Termín registrace na RO SZIF: 29. 9. 2017 

 

Místo podání žádostí: kancelář MAS Lašsko, z.s. – Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk 

 

Územní vymezení: 

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

 

 
 

 
území MAS Lašsko, z.s. - k. ú. obcí: Bordovice, Frenštát p. R., Hodslavice, Hostašovice, Kopřivnice, Lichnov, 
Mořkov, Nový Jičín, Příbor, Rybí, Tichá, Trojanovice, Štramberk, Veřovice, Závišice, Ženklava 
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Kontaktní údaje/kontaktní osoba:  

 

Mgr. Petr Hůla 

+420 731 067 207 

maslassko@centrum.cz 

 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 11 800 000,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 6 a 7. 

 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 
 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

O postupu při nedočerpání alokace a podpoře hraničního projektu, tj. projektu, který je 

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

bodů, rozhoduje Rada MAS v souladu s dokumentem „Způsob výběru projektů na MAS, 

řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci Programu rozvoje 

venkova MAS Lašsko“, který je přílohou č. 1 této 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 na danou Fichi. 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

1 Fiche 1: Předávání 

znalostí a informační akce 

Článek 14 – Předávání znalostí a 

informační akce 

800 000,- Kč 

 

2 Fiche 2:  Investice do 

zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

2 200 000,- Kč 

3 Fiche 3:  Zpracování a 

uvádění na trh 

zemědělských produktů 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

- Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

1 700 000,- Kč 

4 Fiche 4:  Podpora investic 

na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

4 800 000,- Kč 

6 Fiche 6: Neproduktivní 

investice v lesích 

Článek 25 – Neproduktivní 

investice v lesích 

1 300 000,- Kč 

7 Fiche 7: Investice do 

lesnických technologií a 

zpracování lesnických 

produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na 

trh 

Článek 26 -  Investice do 

lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh 

1 000 000,- Kč 

mailto:maslassko@centrum.cz
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Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v dokumentu „Způsob výběru projektů 

na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v programovém rámci Programu 

rozvoje venkova MAS Lašsko“. 

 

 

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

V případě shodného počtu bodů rozhoduje kratší doba realizace projektu, 

v případě, že bude doba realizace shodná, rozhodují nižší celkové způsobilé 

výdaje projektu.  

 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 
 

Povinné přílohy stanovené MAS: 

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti 

nebudou MAS přijaty.  

 

Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

 Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, 

z.s. pro období 2014-2020 (vzor - příloha 2 této výzvy). 
 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši 

bodového ohodnocení projektu. 

 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

 Doplňující údaje k hodnocení projektu (vzor – příloha 3 této výzvy) v případě, že 

žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu u dané Fiche (Fiche 

1, 2, 3, 4 a 7) 

 Osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce v případě, že 

žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu u dané Fiche (Fiche 2 

a 3) 

 Výpis z LPIS (prostá kopie) v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění 

v preferenčním kritériu u dané Fiche (Fiche 2) 

 Seznam vstupů (vzor – příloha 4 této výzvy) v případě, že žadatel požaduje 

bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu u dané Fiche (Fiche 3) 

 Výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce před podáním Žádosti o 

dotaci) v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu 

u dané Fiche (Fiche 2, 3, 4 a 7) 

 Relevantní účetní doklady k prokázání výchozího stavu před realizací projektu 

(např. karty majetku, daňová evidence, odpisové karty apod.) v případě, že 

žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu u dané Fiche (Fiche 

2, 3, 4 a 7) 

 

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

www.maslassko.cz  

 

Konzultace pro žadatele: 

http://www.maslassko.cz/
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MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Středa 12. 7. 2017, 9.00 Seminář pro žadatele k 1. výzvě 

 

V jiné dny je možné domluvit si individuální konzultaci s pracovníkem MAS, kontakt na 

daného pracovníka je uveden v této výzvě a také na webových stránkách MAS. 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.maslassko.cz jsou v sekci VÝZVY - PRV zveřejněny 

všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 Text výzvy 

 Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce 

 Fiche 2: Investice do zemědělských podniků 

 Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích 

 Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 

jejich mobilizace a uvádění na trh 

 Příloha 1: „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení 

transparentnosti v programovém rámci PRV MAS Lašsko, z.s.“ (včetně etického 

kodexu) 

 Příloha 2: Doklad o souladu se Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Lašsko, z.s. pro období 2014-2020 (vzor) 

 Příloha 3: Doplňující informace k hodnocení projektu (vzor) 

 Příloha 4: Seznam vstupů (vzor) 

 Příklad vyplnění přílohy č. 4 – Seznam vstupů 

 

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.maslassko.cz/
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