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Místní akční skupina MAS Krušné Hory o. p. s  

 
vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem zemědělství ČR 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 
 

Výzva MAS č. 5 
 
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 pro území MAS 

Krušné hory pro období 2014 - 2020 
 
Termín vyhlášení výzvy:                      14. 5. 2020 
 
Termín příjmu žádostí:  od 14. 5. 2020 - do 21. 6. 2020 do 12,00 

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně 
příloh) probíhá zasláním přes Portál 
farmáře. 

 
Termín registrace na RO SZIF   30. 10. 2020 
 
Termín a místo příjmu příloh  
k žádosti v listinné podobě:   Pondělí – pátek 7,00 - 15, 30 hod. vždy 

po telefonické domluvě a upřesnění 
času, který je nutno rezervovat. 
Kancelář MAS Krušné hory, o.p.s. 
Brigádnická 709, 363 01 Ostrov.  

 
Územní vymezení:   Výzva MAS se vztahuje na celé území 

MAS, pro které je schválena SCLLD. 
 
Území MAS Krušné hory zahrnuje tato správní území obcí a měst - Boží Dar, 
Jáchymov, Ostrov, Abertamy, Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice, Dalovice, Sadov, 
Šemnice, Doupovské Hradiště, Pernink, Horní Blatná, Potůčky, Merklín, Hroznětín, 
Kyselka, Otovice, Nejdek, Smolné Pece, Děpoltovice, Vysoká Pec, Nové Hamry, Nová 
Role, Božíčany, Hájek
 
Kontaktní údaje:  Simona Aiznerová, projektový manažer, 

aiznerova@mas-krusnehory.cz  
tel.+420 730 145 684                                            
Ing. Jana Urbánková, ředitelka 
reditel@mas-krusnehory.cz  
tel. +420 608 717 158 

 

mailto:aiznerova@mas-krusnehory.cz
mailto:reditel@mas-krusnehory.cz


 

2 
 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 4. výzvu MAS činí 21.131.560,- Kč. 
Žadatelé mohou předkládat své žádosti o dotaci na projekty v rámci Fichí  2, 3, 6, 9. 
 

 
Podrobný obsah Fichí včetně jejich preferenčních kritérií je přílohou této výzvy a je 
také vyvěšen na webových stránkách https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-
/aktualni-vyzvy/ 
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

Postup je definován ve Směrnici č.  02 MAS Krušné hory - Transparentnost 
hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů v části C/ určené pro 
Programový rámec PRV (směrnice je součástí příloh této výzvy, dále jen Směrnice 02) 

Nastane-li situace tzv.  hraničního projektu (tj.  projektu, který je prvním 
nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje podmínku minimálního počtu, 
tj.  min.  40 bodů), je Rozhodovací orgán MAS oprávněn navýšit alokaci dané Fiche 
tím, že do ní přesune prostředky z jiné Fiche, která je v dané Výzvě taktéž vyhlášena. 
Přesun je možné provést z Fiche, jejíž alokace nebyla celá vyčerpána (převádí se 
nevyčerpaný rozdíl). Je možné převést prostředky z jedné Fiche do druhé, a to i v 
případě, že tím bude snížen počet podpořených projektů ve Fichi, která je celá 
vyčerpána. Avšak podpořit hraniční projekt je možné pouze v případě, že tím nedojde 
k podpoře projektu, který by v hodnocení získal méně bodů než projekt/y, které 
nebudou podpořeny právě z důvodu přesunu části alokace do jiné Fiche. Převod 
alokace mezi Fichemi je možný pouze v případě, že tím nedojde k negativnímu 
ovlivnění plnění monitorovacích indikátorů. Tj. byl by podpořen projekt, který plní 
monitorovací indikátor nad naplánovaný rámec v SCLLD a naopak by nebyl podpořen 
projekt, který by plnil dosud plně nesplněný monitorovací indikátor v SCLLD. Převody 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 4. výzvu 
dle SCLLD 

F2 Investice do 
zemědělských 
podniků  

Článek 17, odstavec 1., písmeno 
a) – Investice do zemědělských 
podniků 

   4 000 000,- Kč 
 

F3 Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů 

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

1 000 000,- Kč 

F6 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno 
b) - Podpora investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

6 131 560,- Kč 

F9 Základní služby a 
obnova vesnic ve 
venkovských 
oblastech 

Článek 20 - Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských 
oblastech - odstavec a,b,c,d,e,f,h 

10 000 000 Kč  
 

https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyzvy/
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alokací mezi Fichemi musí být uvedeny v zápise z jednání Rozhodovacího orgánu 
MAS. V případě, že částka alokovaná pro danou Výzvu nebude vyčerpána, a umožní-
li to podmínky pro vyhlašování Výzev, bude nevyčerpaná částka převedena do 
pozdější 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. Postup pro 
hodnocení a výběr projektů je uveden ve Směrnici č. 02. Preferenční kritéria pro výběr 
projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  

V případě, že více projektů získá ve stejné Fichi stejný počet bodů, bude za 
rozhodující skutečnost považována výše dotace, přičemž přednost dostává projekt, 
který požaduje dotaci menší.  

V případě shody výše dotace u projektů, bude dále rozhodující skutečnost tvorby 
nových pracovních míst uvedených v žádosti o dotaci, přičemž přednost dostává 
projekt s vyšším počtem pracovních míst.  

Pokud i v tomto případě dojde ke shodě, bude rozhodující skutečnost dle 
Předpokládaného data ukončení fyzické realizace projektu uvedený v žádosti o 
dotaci. Přednost dostává ten projekt, který má uveden v žádosti o dotaci dřívější 
Předpokládaný datum ukončení fyzické realizace projektu.  
                                                       
Přílohy stanovené MAS: 
Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1, žadatel doloží 
k Žádosti o dotaci příslušné přílohy (jsou - li relevantní) specifikované u jednotlivých 
preferenčních kritérií dané Fiche.  
 
Konzultace pro žadatele: 
 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

26. 5. 2020 od 13,00 Pro žadatele a příjemce 

Místo bude žadatelům a příjemcům upřesněno s ohledem na aktuální situaci a 
počet přihlášených.  
Potvrzení účasti na email: aiznerova@mas-krusnehory.cz 
Dotazy: 730 145 684 

Konzultace žadatelů a příjemců dotace je možná vždy po telefonické domluvě 
s manažerem PRV a ostatními pracovníky kanceláře MAS vždy v Po - Pá od 7,00 do 
15:30 hod., adresa kanceláře MAS Krušné hory, o.p.s., Brigádnická 709, 363 01 
Ostrov. Telefonní kontakty viz. web www.mas-krusnehory.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. 
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Závěrečné ustanovení, přílohy výzvy: 
Na webových stránkách MAS www.mas-krusnehory.cz jsou v záložce Strategie 
(SCLLD) 2014 – 2020 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k této výzvě.  
Příloha č. 1 výzvy:  FICHE 2 
Příloha č. 2 výzvy:   FICHE 3 
Příloha č. 3 výzvy:  FICHE 6 
Příloha č. 4 výzvy:  FICHE 9     
Příloha č. 5 výzvy:  Směrnice č.  02 MAS Krušné hory- Transparentnost 

hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů (tzv. 
Interní postupy MAS) včetně Etického kodexu a hodnotících 
kritérií – část c PRV 

Příloha č. 1 Směrnice 02 – etický kodex 
Příloha č. 4 Směrnice 02 – Hodnotící kritéria PRV 
Příloha č. 6: Prohlášení o zařazení podniků je přílohou č. 5 Pravidel operace 19.2.1. 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_st
azeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1540996727824.pdf 
 

 
Pro podání 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. 

 
 

 
 

……………………………………    
                      Ing.  Jana Urbánková 

ředitelka MAS 

http://www.mas-krusnehory.cz/
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1540996727824.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1540996727824.pdf
http://www.szif.cz/

