
 

 

  

    

  

  

                        Místní akční skupina Lanškrounsko  

                                 vyhlašuje Výzvu MAS  v souladu s 

Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství  

 (ŘO Programu rozvoje venkova)  

  

  

  

Výzva MAS č.8 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 2014-2020  
  

  

Termín vyhlášení výzvy:  15.6.2022  
  

  

Termín příjmu žádostí: od 15.6.2022 do 15.7.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  
  

  

Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2022  
  

  

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS – Dvořákova 87, 

Lanškroun  
  

  

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: V době trvání příjmu Žádostí na MAS 

v termínech uvedených jako úřední dny od 8.00 do 16.00 hodin, vždy po telefonické 

domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.  
  

  

Územní vymezení:  
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.   
   
Kontaktní údaje: Mgr.Radka Šťovíčková  
                            Tel. 732 359 358   

           info@maslanskrounsko.cz 

         

Kancelář MAS: Dvořákova 87, Lanškroun  
  

  

  

  



 

 

  

    

  

  

  

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:  
  

Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 2 120 245,-Kč  
  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí  1,4.  
  

  

  

Číslo 

Fiche  

Název Fiche  Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013  

Alokace pro 

5. výzvu 

(Kč)  

F1  Investice do 

zemědělských podniků  

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)  

Investice do zemědělských podniků  

                     

838 543,00 

F4 Podpora 

neproduktivních 

funkcí lesů  

Článek 25 Neproduktivní investice v 

lesích 

1 281 702,00  

  

  

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.  
  

  

  

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:  
  

  

  

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se v souladu s interními 

postupy převádí a finanční prostředky budou využity v jiné fichi.  
  

Alokace na danou Fichi může být z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, 

který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální 

stanovenou výši bodů) navyšována.  
  

 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 -Interní postupy Místní 

akční skupiny Lanškrounsko,z.s pro implementaci SCLLD, pro programové období 

20142020. Dokument je zveřejněn na webu www.maslanskrounsko.cz.  

http://www.maslanskrounsko.cz/
http://www.maslanskrounsko.cz/


 

 

  

    

  

  

  
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  

V případě shodného počtu bodů je postup uveden v dokumentu - Interní postupy Místní 

akční skupiny Lanškrounsko,z.s pro implementaci SCLLD, pro programové období 

20142020. Dokument je zveřejněn na webu www.maslanskrounsko.cz.  

  

  

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:  

- Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „ Velikost 

podniku“, musí doložit Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 

malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel.  

- V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 

Velikost obhospodařovaného lesního majetku. Doloží dokumenty prokazující tuto 

skutečnost(LHO/LHP).  

- Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Žadatel 

nepodniká déle než 5 let“, doloží výpis z Evidence zemědělského podnikatele ne 

starší 30 dnů před podáním na MAS.  

- Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Podpora 

živočišné výroby“, doloží Formulář prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby, 

jehož vzor je součástí výzvy. Hodnoty se vypočítávají za poslední uzavřené účetní 

(zdaňovací) období k datu podání Žádosti o dotaci.  
   

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

www.maslanskrounsko.cz   
 

Konzultace pro žadatele:  

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů dne 4.7.2022 v 14.00 

hodin v kanceláři MAS. V jiné dny je manažer MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo 

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

na webových stránkách.  

  

Závěrečné ustanovení:  

Na webových stránkách Mas Lanškrounsko,z.s. jsou v sekci OBDOBÍ 2014 –  2020 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:  
• Interní postupy Místní akční skupiny Lanškrounsko,z.s pro implementaci SCLLD, pro 

programové období 2014-2020  
• Etický kodex hodnotitele   
• Aktuální znění vyhlášených Fichí  

http://www.maslanskrounsko.cz/
http://www.maslanskrounsko.cz/
http://www.maslanskrounsko.cz/
http://www.maslanskrounsko.cz/


 

 

  

    

  

• Pravidla pro operaci 19.2.1  
• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních 

podniků podle velikosti dle přílohy 5 Pravidel  
• Formulář prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby  
• Dokument – Počet obyvatel v obcích ČR  

  

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.  

  

  

  

V Žichlínku dne 13.6.2022  
  

 

 

                        

                 ……………………………………………………………………   
                                 Předseda MAS  
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