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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. 2 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: 30. 4. 2018 
 
Termín příjmu žádostí: od 14. 5. 2018 do 29. 5. 2018 - podání Žádosti o dotaci na 
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF: 29. 6. 2018 

 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Lašsko, z.s. – Dolní 
Bašta 269, 742 66 Štramberk 
 
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 
MAS v kanceláři MAS, vždy po telefonické domluvě a upřesnění dne a času, který je 
nutno rezervovat. 
 
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:  
 
MAS Lašsko, z.s. 
Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk 
IČO: 27029875 
Datová schránka: p7334vm 
 
Kontaktní osoby: 
Mgr. Petr Hůla – projektový manažer PRV 
+420 731 067 207 

maslassko@centrum.cz 
 
Ing. Dalibor Kvita – předseda spolku 
+420 604 526 114 
maslassko@centrum.cz 
 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 
Celková výše dotace pro 2. výzvu je 16 072 480,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 
 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 
 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 2. výzvu 

1 Fiche 1: Předávání 
znalostí a informační akce 

Článek 14 – Předávání znalostí a 
informační akce 

1 500 000,- Kč 
 

3 Fiche 3:  Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských produktů 

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

2 428 480,- 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 

5 000 000,- Kč 

5 Fiche 5: Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích 

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) 
- Zavádění preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích 

2 000 000,- Kč 

6 Fiche 6: Neproduktivní 
investice v lesích 

Článek 25 – Neproduktivní 
investice v lesích 

1 000 000,- 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 

1 644 000,- Kč 
 
 
 

 
 

8 Fiche 8: Sdílení zařízení a 

zdrojů 

Článek 35, odstavec 2., písmeno c)  

- Sdílení zařízení a zdrojů 

1 500 000,- Kč 

 

9 Fiche 9: Horizontální a 
vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů 

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 
- Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních 
trhů 

 
1 000 000,- Kč 

mailto:maslassko@centrum.cz
mailto:maslassko@centrum.cz
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Postup v případě nevyčerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
O postupu při nevyčerpání 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. 
 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo bude přečerpána1, může 

Rada MAS rozhodnout o: 

a) Převodu zbývající alokace do budoucí výzvy. 

b) Přerozdělení zbývající alokace metodou společného zůstatku (společným 

zůstatkem se rozumí součet nevyčerpaných alokací jednotlivých Fichí). 

 

Při přerozdělení alokace společného zůstatku bude následovat tento postup:  

U každé Fiche bude určen hraniční projekt (tedy projekt, který je prvním nevybraným 

projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů). Přesun 

alokace společného zůstatku za účelem podpory hraničního projektu je možný pouze 

v případě, že podporou projektu nedojde k překročení celkové alokace na danou Fichi 

stanovené ve finančním plánu SCLLD MAS Lašsko.  

Alokace společného zůstatku bude za účelem podpory hraničního projektu přesunuta do 

dané Fiche podle následujících kritérií: 

1) Projekt vytváří pracovní místo s vyšším pracovním úvazkem (v případě, že se 

ve Fichích vyskytnou dva hraniční projekty, vytvářející stejný počet pracovních 

míst, rozhodují o podpoře nižší celkové způsobilé výdaje projektu). V případě, že 

se v žádné z Fichí nenachází hraniční projekt splňující toto kritérium, přistupuje se 

k přerozdělení dle kritéria následujícího. 

2) K podpoře projektu je nutné přesunout menší objem finančních prostředků 

z alokace společného zůstatku. 

Tímto způsobem se ve výběru hraničních projektů u jednotlivých Fichí pokračuje, dokud 

je možné z alokace společného zůstatku podpořit projekt v plné výši.  

Pokud výše společného zůstatku umožnila podpořit všechny hraniční projekty a zároveň 

nedošlo k vyčerpání alokace společného zůstatku, je možné za stejných podmínek výběru 

podpořit také ostatní projekty, splňující minimální bodovou hranici jednotlivých Fichí. 

V případě, že by projekty splňující minimální bodovou hranici zůstaly pouze v jedné 

z Fichí, je možné je podpořit v pořadí podle počtu dosažených bodů, dokud zbývající 

alokace společného zůstatku umožňuje podporu projektu v plné výši. Za dodržení 

podmínky, že podporou nedojde k překročení celkové alokace na danou Fichi stanovené 

ve finančním plánu SCLLD MAS Lašsko.  

Zbývající alokace společného zůstatku, kterou již není možné podpořit projekt v plné výši 

požadované dotace, se přesouvá do budoucí výzvy. 

                                                
1 Požadovaná výše dotace projektů přesahuje stanovenou alokaci Fiche a není možné podpořit všechny projekty 

splňující minimální bodovou hranici. 
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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 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 rozhodují nižší celkové způsobilé výdaje 
projektu. 

 
 

Přílohy stanovené MAS: 
 

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 2 této výzvy) v případě, že 

žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu u dané Fiche (týká se 
Fichí 1, 3, 4, 7, 8, 9) 

 Osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce v případě, že 
žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu u dané Fiche (týká se 
Fichí 3, 8 a 9) 

 Seznam vstupů (vzor – příloha 3 této výzvy) v případě, že žadatel požaduje 

bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu u dané Fiche (týká se 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 (týká se Fichí 3, 4, 7, 8) 

 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 (týká se 
Fichí 3, 4 a 7) 

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

 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

14. 5. 2018, 9.00 Seminář pro žadatele k 2. výzvě PRV 

 

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. 
 

http://www.maslassko.cz/
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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 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 

 Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích 

 Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

 Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů 

 Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů 

 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: Doplňující informace k hodnocení projektu (vzor) 

 Příloha 3: Seznam vstupů (vzor) 

 Příklad vyplnění přílohy č. 3 – Seznam vstupů 

 Příloha 4: Zásady správné interpretace (platné pro Fichi 6) 

 
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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