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Zápis  

ze Semináře pro žadatele a příjemce k výzvě MAS Krušné hory č. 

3 PRV 

 

 
Místo konání: MěÚ Ostrov, Zasedací místnost Rady města 

Termín konání: 8. 2. 2018, od 10 hodin 

Přítomní: Pavel Jandák – obec Krásný Les, Vendula Schützová – DCH Bohemia Trade, Jiří 

Beldík – Odeřský statek, David Bašta – DC Osvinov, Alice Dvořáková – OSVČ, Ing. Josef 

Vraný – Statek Stráž, Ing. Jana Urbánková – MAS Krušné hory, o.p.s., Bc. Lenka Vaňková – 

MAS Krušné hory, o.p.s., Alena Šteflová – MAS Krušné hory, o.p.s.,  

 
Program: 

1. Představení 3. Výzvy PRV Mas Krušné hory, o.p.s. 

2. Seznámení s vyhlášenými fichemi 

3. Obecné podmínky Žádosti o dotaci 

4. Hodnocení projektů MAS/SZIF 

5. Portál farmáře – Žádost o dotaci 

6. Diskuze, různé 

 

V úvodu přivítala Ing. Urbánková, ředitelka společnosti MAS Krušné hory o. p.s. účastníky 

semináře a předala slovo Aleně Šteflové, manažerce PRV. 

Ta seznámila přítomné s alokací výzvy a důležitými termíny pro podávání žádostí. Dále 

představila jednotlivé fiche – finanční alokace, zaměření, podporované aktivity, oprávnění 

žadatelé, způsobilé výdaje. 

Důležité informace: 

Termín vyhlášení výzvy: 23. 1. 2018 

Termín příjmu žádostí: 7. 2. 2018 – 7. 3. 2018 

Termín registrace na SZIF: 24. 5. 2018 

Min. výše způsobilých výdajů: 50.000,- Kč na projekt 

Max. výše způsobilých výdajů: 5.000.000,-Kč na projekt 

Přehled fichí: 

Fiche F2 Investice do zemědělských podniků 

alokace: 6.511.330 Kč 

Fiche F4 Lesnická infrastruktura 

alokace: 3.200.000 Kč 

Fiche F5 Zemědělská infrastruktura 

alokace: 3.200.000 Kč 

Fiche F6 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

alokace: 2.533.330 Kč 

Fiche F7 Neproduktivní investice v lesích 

alokace: 3.380.000 Kč 

Fiche F8 Pozemkové úpravy 

alokace: 3.669.040 Kč 
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Podrobné informace k jednotlivým fichím jsou uvedeny v prezentaci, která je přílohou zápisu. 

Přítomným byl představen Portál farmáře a potřebné kroky k podání projektové žádosti 

prostřednictvím tohoto portálu. 

 

Dotazy a odpovědi 

Dotaz: Jaká je udržitelnost projektu? 

Odpověď: 5 nebo 10 let, podle druhu fiche 

 

Dotaz: Uvedená alokace výzvy je pro MAS Krušné hory? 

Odpověď: Ano 

 

Dotaz: O výběru projektů rozhoduje MAS KH? 

Odpověď: V podstatě ano. Kancelář MAS kontroluje splnění formálních náležitostí a kriterií 

přijatelnosti, následně žádosti procházejí věcným hodnocením výběrovou komisí MAS, která 

žádosti oboduje a na základě bodového hodnocení Rozhodovací orgán MAS vybere a 

doporučí k financování konkrétní projekty a toto doporučení předá řídícímu orgánu daného 

programu. 

 

Dotaz: je rozhodující datum podání žádosti v procesu hodnocení?  

Odpověď: Datum a čas podání je rozhodující v případě stejného bodového ohodnocení dvou 

či více žádostí 

 

Dotaz: Je považována za nezemědělskou činnost těžba dřeva (náletové dřeviny) z vlastního 

pozemku a jeho prodej? 

Odpověď: Tato činnost není uznatelná pro fichi F6 Investice na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností – z této fiche lze financovat pouze činnosti spadající pod písmena C, 

F, G, I, J, M, N, P, R, S. (podrobně je to k nalezení zde 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2

Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf ) 

 

Dotaz: Lze uspokojit všechny podané a kladně ohodnocené žádosti rozdělením alokace? 

Odpověď: Nelze. Žádosti jsou doporučeny k financování dle výše přidělených bodů, je tedy 

možné, že přesto, že je několik žádostí doporučeno k financování, budou uspokojeny např. 

pouze jedna nebo dvě (do vyčerpání alokace). Je ale možné, hraniční projekt podpořit 

přesunem financí z jiné, nevyužité, fiche, toto je ale předmětem schvalování řídícím orgánem. 

 

Účastníci semináře byli informováni o možnosti konzultací k projektovým žádostem 

telefonicky nebo si lze domluvit schůzku s p. Šteflovou na tlf: 730 145 684 nebo elektronicky 

semotamova@mas-krusnehory.cz 

 

 

V Ostrově dne 9. 2. 2018 

 

Zapsala: Bc. Lenka Vaňková 

 

 

 

 

 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf
mailto:semotamova@mas-krusnehory.cz
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