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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. 6 
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: 12.5.2020 

 

Termín příjmu žádostí: od 19.5.2020 – 31.7.2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 15.10.2020 

 

Termín a 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 na 

poradenském 
místě 

Mgr. Aneta 
Šlechtová 

Manažer 
SCLLD 

731 499 188 
566 590 394 

mas@zubrizeme.cz 
Bystřice nad 
Pernštejnem 

Ing. Lada 
Scherrerová 

Manažer 
SCLLD 

739 393 121 scherrerova@zubrizeme.cz 

Nové Město na 
Moravě (pondělí, 

středa) 
 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

 (úterý, čtvrtek) 

 

 

Úřední dny pro konzultace a případný příjem příloh v listinné podobě: 

 
MAS Zubří země, o.p.s. 

Poradenské místo  
Bystřice nad Pernštejnem 

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (za 
budovou MěÚ Bystřice n. P.) 

 

MAS Zubří země, o.p.s. 
Poradenské místo Nové Město na Moravě 
Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město 

na Moravě 
(budova Polikliniky, dveře č. 217 –  

vedle ordinace MUDr. Holka) 

 

 
 
 
 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

Celková výše dotace pro 6. výzvu je 30 066 310,- Kč.  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 9, 10, 14 a 24.  

 

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

MAS Zubří země, o.p.s.: http://zubrizeme.cz/prv-6-vyzva/  

 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 6. výzvu 

F9 
Investice do sítě lesních 

cest 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

17.1.c – Lesnická infrastruktura 

4 500 000,- Kč 

 

F10 
Opravy a budování sítě 

polních cest 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

17.1.c – Zemědělská infrastruktura 

5 000 000,- Kč 

 

F14 
Podpora neprodukčních 

funkcí lesů 

Článek 25 – Neproduktivní 

investice v lesích 
3 500 000,- Kč 

F24 
Investice do veřejných 

prostranství 

Článek 20 - Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

17 066 310,- Kč 

mailto:mas@zubrizeme.cz
mailto:scherrerova@zubrizeme.cz
http://zubrizeme.cz/prv-6-vyzva/
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

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

převedena na základě „Interních postupů MAS pro Program rozvoje venkova“. 

Podpora hraničního projektu je také uvedena 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. 

Postup pro hodnocení a výběr 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 Interních postupů MAS pro Program rozvoje venkova.  

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 Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

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

bodového ohodnocení projektu. 
 

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

http://zubrizeme.cz/prv-6-vyzva/. 

 

Konzultace pro žadatele:  

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů: 

Seminář pro žadatele se bude konat formou webináře vzhledem k Usnesením vlády ze 

dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v 

souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru – prodloužení do 17.5.2020 a současně 

vzhledem nařízení k omezení volného pohybu osob.  

 

Webinář bude zveřejněn dne 14.5.2020 v 15:30 v elektronické podobě na 

webových stránkách MAS Zubří země (www.zubrizeme.cz) 

 

V jiné dny jsou manažeři MAS k dispozici v úředních hodinách poradenských míst MAS 

nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na 

webových stránkách MAS. 

 

Závěrečná 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 vyhlášených Fichí s přehledem preferenčních kritérií 

http://zubrizeme.cz/prv-6-vyzva/
http://www.zubrizeme.cz/
http://www.zubrizeme.cz/
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• Seznam podpořených projektů MAS Zubří země, o.p.s. - programového 

rámce PRV z 1., 2., 3 a 5. výzvy MAS pro PRV (podklad pro vyhodnocení kritéria: 

Projekt prvožadatele) 

• Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 

2020 (podklad pro vyhodnocení kritéria: Typologie území) 

• Počet obyvatel v obcích na území MAS Zubří země k 1. 1. 2020 (podklad 

pro řazení projektů v případě shodného počtu bodů) 

• Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje 

obce 

 

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

aktualizovaná Pravidla pro operaci 19.2.1, platná pro rok 2020, která jsou zveřejněna na 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

                               Ředitelka MAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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Příloha – Podrobný obsah fichí: 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche Max. míra podpory 

Alokace 

Fiche v Kč 

Min/max. 

způsobilé 

výdaje v Kč 

9 
Investice do sítě 

lesních cest 
90 % 4 500 000 

50 000 / 

5 000 000 

Definice příjemce dotace  

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo 
soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, 
vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním 
polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo 
jsou dobrovolnými svazky obcí.  
Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa 
nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů). 

Vymezení Fiche  

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora 
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména 
prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 

Oblasti podpory  

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a 
budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních 
cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová 
výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel.  
1) investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních cest 
(1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně 
souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní 
zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky)  

2) nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní 
infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců 
technické dopravní infrastruktury apod.);  

3) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;  

4) nákup pozemku  
Podporované povrchy lesních cest:  
1) asfaltový beton (ČSN EN 13108-1) – pouze pro lesní cesty kategorie 1L,  

2) penetrační makadam (ČSN 73 6127-2) opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým (ČSN 
EN 12271) s posypem z drobného drceného kameniva,  
3) mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126-1) z přírodního kameniva frakce 0-
32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů,  

4) vibrovaný štěrk VŠ (ČSN 73 6126-2) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátěrů,  

5) kamenivo zpevněné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KAPS-LE (ČSN 73 
6127-4 se změnami stanovenými Ministerstvem zemědělství; dotace se neposkytuje na 
platbu za využití patentových práv k technologii KAPS-LE  

6) štěrk – hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (ČSN EN 13242+A1), s uzavřením a 
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zpevněním povrchu zavibrováním přírodního výplňového kameniva (např. lomové výsyvky) 
– pouze pro lesní cesty kategorie 2L,  

7) štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126-1) z přírodního kameniva frakce  

 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Max. míra 

podpory 

Alokace 

Fiche Kč 

Min/max. 

způsobilé 

výdaje v Kč 

10 
Opravy a budování sítě polních 

cest  
90 % 5 000 000 

50 000 / 

5 000 000 

Definice příjemce dotace  

Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Vymezení Fiche  

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, 

modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 

podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 

a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 

zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 

podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem 

zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských 

činností. 

Oblasti podpory  

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a 

budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 

polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova 

či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být 

realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy je 

žadatelem/příjemcem dotace obec), a mimo intravilán obce. 

Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční 

příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, 

sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní zařízení na polní cestě 

přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky). 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 

obecných podmínek Pravidel. 

1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot, 

2) stavební materiál, 

3) nákup, výsadba a zajištění zeleně, 

4) zařízení staveniště, 

5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb 

dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. 

správců technické dopravní infrastruktury apod.); 

6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu; 

7) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace. 
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Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Max. míra 

podpory 

Alokace 

Fiche Kč 

Min/max. 

způsobilé 

výdaje v Kč 

14 

Podpora neprodukčních funkcí 

lesů 

 

100 % 3 500 000 
50 000 / 

3 500 000 

Definice příjemce dotace  

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a 

spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.  

Vymezení Fiche  

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a 

společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu 

lesů. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C 

Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na 

prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí 

sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství 

vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

Oblasti podpory  

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. 

značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných 

přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány 

budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování 

odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také 

opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k 

zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 

podmínek Pravidel, nebo na neinvestiční výdaje. 

1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek 

pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a 

naučných prvků, fitness prvků 

2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, 

přístřešků, informačních tabulí, závory 

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, 

4) opatření k zajištěn 

5) nákup pozemku 
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Číslo 

Fiche 
Název Fiche Max. míra podpory 

Alokace 

Fiche v Kč 

Min/max. 

způsobilé 

výdaje v Kč 

24 

Investice do 

veřejných 

prostranství 

80 % 17 066 310 
50 000 / 

5 000 000 

Jednotlivá opatření v rámci fiche  24 

a) Veřejná prostranství v obcích 
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí. 
Oblast podpory: Vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně 
zejména úpravy úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního 
mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na 
kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, 
rozcestníky, pomníky), obnova/vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření 
celkového charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a 
ptačí napajedla či koupadla); doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné 
a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti. 

b) Mateřské a základní školy  
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo 
svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve 
školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu. 
Oblast podpory: Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího, včetně zázemí a 
doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v 
případě mateřské školy; pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, 
včetně technologií a dalšího vybavení či doprovodného stravovacího zařízení; doplňující 
výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v 
případě základní školy) - tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti. 

c) Hasičské zbrojnice 
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí. 
Oblast podpory: Rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí 
(šatny, umývárny, toalety); pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské 
zbrojnice; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava 
přístupové cesty) - tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti.  

d) Kulturní a spolková zařízení 
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo 
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a 
náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 
Oblast podpory: Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, i 
příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven; pořízení 
technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková spolkovou zařízení činnost včetně 
obecních knihoven; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, 
zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti.  

e) Vybrané kulturní památky 
Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo 
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a 
náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 
Oblast podpory: Obnova obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků; doplňující 
výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30 % projektu; 
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nákup nemovitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


