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Místní akční skupina MAS 21, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
 

Výzva MAS č. 7 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 21 na 

období 2014 – 2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 10. 1. 2022 

 

Termín příjmu žádostí: od 28. 1. 2022 do 14. 2. 2022 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 29. 4. 2022 

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, 

které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): od 28. 1. 

2022 do 10. 2. 2022 

Kancelář MAS 21 – Svobody 520/3, 350 02 Cheb 

 

Úřední dny: 

Pondělí – čtvrtek 8:00 – 15:00 

Pátek 8:00 – 12:00 

 

Územní vymezení: 

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

 

Území MAS 21, o. p. s. tvoří správní území obcí Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Františkovy 

Lázně, Hazlov, Hranice, Krásná, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, Luby, 

Mariánské Lázně, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, 

Podhradí, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Stará Voda, Trstěnice, Třebeň, Tři Sekery, 

Tuřany, Valy, Velká Hleďsebe, Velký Luh, Vlkovice, Vojtanov a Zádub – Závišín. 

 
 

Kontaktní údaje: 

  

Ing. Lucie Dudová 

tel.: +420 703 472 060 

e-mail: dudova@mas21.cz 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 7. výzvu je 18 724 786,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 3, 4, 7. 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.mas21.cz  

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Programový výbor může rozhodnout o převodu nedočerpané alokace Fiche stanovené ve 

Výzvě na jiné Fiche Výzvy. Programový výbor rozhodne o přesunu finančních prostředků 

tak, že bude upřednostněna Fiche s převisem žádostí o dotaci, které nejvíce přispějí 

k plnění strategie (např. přispějí k naplnění indikátorů). Následně je možné převést 

zbývající alokaci na další Fiche tak, aby byly projekty podpořeny v plné výši, a to za 

podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené na jednotlivé Fiche pro celé 

programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze 

projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů. 

 

Programový výbor může rozhodnout o podpoře hraničního projektu, tj. projektu, který 

prošel všemi fázemi hodnocení, získal minimální stanovenou výši bodů, ale alokace dané 

Fiche nestačí na pokrytí celé částky dotace. Podpořen bude projekt, který nejvíce přispívá 

k naplnění indikátorů, případně k plnění finančního plánu. Programový výbor rozhodne o 

přesunu finančních prostředků v rámci Výzvy (z alokace jiné Fiche, která nebyla 

vybranými projekty vyčerpána) nebo v rámci alokace MAS pro celé programové období 

ve schváleném finančním plánu SCLLD. Převod finančních prostředků a případný výběr 

podpořeného hraničního projektu musí být řádně zdůvodněn. 

 

Programový výbor může finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě dále navýšit z 

důvodu podpory hraničního projektu výzvy, u kterého může zároveň dojít ke snížení 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu), a to za 

podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období 

ve schváleném finančním plánu SCLLD. 

 

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 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 7. výzvu 

F2  Rozvoj podnikání na 

venkově 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

5 347 014,- Kč 

 

F3 Rozvoj 

zemědělských 

podniků  

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

– Investice do zemědělských 

podniků 

10 377 772,- Kč 

 

F4 S produkty na trh Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

- Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

500 000,- Kč 

 

F7 Základní služby a 

obnova vesnic ve 

venkovských 

oblastech 

 

Článek 20 – Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech a) Veřejná prostranství 

v obcích f) Kulturní a spolková 

zařízení včetně knihoven 

2 500 000,- Kč 

http://www.mas21.cz/
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projektů je uveden ve Směrnici MAS 21 č. 7/2017 pro vyhlašování výzev, výběr, 

hodnocení a administraci projektů v rámci realizace Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje na období 2014 – 2020 „Programový rámec PRV“. Preferenční kritéria 

pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy. V případě 

shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt s nižší částkou dotace v Kč. V případě i 

této shody, bude zvýhodněno místo realizace v obci, která má méně obyvatel.  

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit 

k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve 

formuláři Fiche. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového 

hodnocení projektu: 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za Fichi 3 PK (Preferenční 

kritérium) č. 3 Projektová připravenost a Fichi 7 PK (Preferenční kritérium) č. 4, 

doloží potvrzení o nahrání průřezových příloh (jsou-li relevantní) na Portál farmáře 

spolu se všemi povinnými přílohami a Žádostí o dotaci.  

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za Fichi 3 PK (Preferenční 

kritérium) č. 4 Preference menších podniků před většími a Fichi 4 PK (Preferenční 

kritérium) č. 4, doloží vyplněný formulář Prohlášení o zařazení podniku do 

kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (dle Přílohy 5 Pravidel pro 

operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje). 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář/webinář k přípravě projektů: 

17. 1. 2022, 10:00 – on-line přes platformu MS TEAMS. 

 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci bude seminář nahrazen online webinářem, 

popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na webových 

stránkách MAS www.mas21.cz. 

 

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze 

domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových 

stránkách. 
 

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 2 - 3 pracovních dní před termínem předání na SZIF. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: http://mas21.cz/sclld-2014-2020/prv/ jsou v sekci 

Strategie 2014 – 2020/Výzvy 2022 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:  

 „Směrnice MAS 21 č. 7/2017 pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a 

administraci projektů v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje na období 2014 – 2020 „Programový rámec PRV“  

 Aktuální znění vyhlášených Fichí  

 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce – 

Fiche 7  

http://www.mas21.cz/
http://mas21.cz/sclld-2014-2020/prv/
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 Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci na MAS a RO SZIF 

 Specifikace práce s průřezovými přílohami 

 

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. 

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

y_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F163827601671

9.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf

