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Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS 

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD  
schváleným Ministerstvem Zemědělství  

(ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva MAS č. 3 
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 Zubří země pro 

období 2014 - 2020“  

 

Termín vyhlášení výzvy: 11.07.2018 

 

Termín příjmu žádostí: od 11.07.2018 do 09.08.2018 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. srpen 2018 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:  

V době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední hodiny 

jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je 

nutno rezervovat.  
Vybrané přílohy může žadatel (vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům) předložit na 

MAS v listinné podobě, v ostatních případech jsou přílohy podány společně s žádostí přes 

Portál Farmáře. 

 

Územní vymezení: 

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

Jméno Funkce Telefon E-mail 
Konzultace a předkládání 
příloh k žádosti v listinné 

podobě  

Ing. Lada 

Jindrová 

Manažer 

SCLLD 
739 393 111 jindrova@zubrizeme.cz 

Bystřice nad Pernštejnem 
(Po, St: 8:00 – 16:00) 

(Út, Čt, Pá: 8:00 – 14:00) 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 2 000 000,- Kč.  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 13 ve vazbě na článek 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 - článek 24, odstavec 1., písmeno a) – 

Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích. 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Max. míra 

podpory 

Alokace pro 

3. výzvu a 

Fichi v Kč 

Min/max. 

způsobilé 

výdaje v Kč 

13 
Posilování ekologické 

stability lesů 
100%  2 000 000 

50 000 / 

5 000 000 

Definice příjemce dotace  

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části 

nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.  

Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů 

PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci 

PUPFL.  

Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, 

který se nachází v rámci PUPFL.  
Stručný popis Fiche  

Podporovány jsou projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na 

zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody 

prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena budou též preventivní 

protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. 

zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů. Podpora je dále 

určena na protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. 

zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh. 

Oblasti podpory  

Dotaci lze poskytnout na tyto investiční výdaje: výstavba a oprava retenčních nádrží a 

objektů hrazení bystřin; preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích 

a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, 

zabezpečení břehů; protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – 

např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh a projekční a 

průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 

20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu jsou uvedeny 

v kapitole 3.2. dokumentu „Interní postupy MAS pro Program rozvoje venkova“, 

který je přílohou 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. 

mailto:jindrova@zubrizeme.cz
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Postup výběru projektů je obecně popsán v Interních postupech MAS pro Program 

rozvoje venkova (kap. 3.2.) a v Jednacím řádu Výběrové komise, který je rovněž 

přílohou této výzvy.  

Postup v případě shodného počtu bodů je uveden v kap. 2.2. v Interních postupech MAS 

pro Program rozvoje venkova. 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, která je přílohou této výzvy.  

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

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

bodového ohodnocení projektu. 
 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:  

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za šetrnost/pozitivní dopad na 

životní prostředí musí popsat do Žádosti o dotaci, jak šetrnost/pozitivní dopad na 

životnímu prostředí naplňuje. 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za spolupráci více odvětví, musí 

popsat v Žádosti o dotaci jak a s kým bude víceodvětvová spolupráce probíhat. 
 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů: 

13.07.2018, 10:00 
Kancelář MAS Bystřice nad 

Pernštejnem 
Seminář pro žadatele k 3. výzvě 

 

V jiné dny je manažer MAS k dispozici v úředních hodinách v kanceláři MAS v Bystřici nad 

Pernštejnem nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve 

výzvě a na webových stránkách MAS. 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS Zubří země (www.zubrizeme.cz) jsou v sekci Aktuální 

výzvy, Výzvy PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Interní postupy MAS pro Program rozvoje venkova 

• Další související dokumenty k Interním postupům MAS pro Program rozvoje 

venkova: 

- Jednací řády Výběrové komise / Programového výboru / Kontrolního výboru 

- Etický kodex (Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti 

zaměstnance/člena orgánu MAS Zubří země) 

- Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum 

- Potvrzení o převzetí žádostí k hodnocení 

- Vzor – vzdání se práva podat žádost o přezkum 

• Aktuální znění vyhlášené Fiche s přehledem preferenčních kritérií 

• Seznam podpořených projektů programového rámce PRV z předchozích 

výzev MAS pro PRV (podklad pro vyhodnocení kritéria: Projekt prvožadatele). 

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí 

AKTUALIZOVANÁ Pravidla pro operaci 19.2.1, platná pro rok 2018, která jsou zveřejněna 

na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 

 

 

 

                 …………………………………………………………  

                               Ředitelka MAS  

http://www.zubrizeme.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

