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Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s.  vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období  
2014-2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 29. 3. 2017 

 

Termín příjmu žádostí: od 7. 4. 2017 do 5. 5. 2017 do 15:00 hodin v termínech 

uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který  

je nutno rezervovat. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 21. 7. 2017 

 

Místo podání žádostí: Kancelář MAS Jablunkovsko, z. s., Bystřice 334, Bystřice 739 95 

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Územím MAS  
je katastrální území těchto obcí (okres Frýdek-Místek): 
Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Košařiska, 
Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Vendryně. 
Žadatelé musí mít místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na katastrálním území těchto obcí. 
 
Obr. Mapa území MAS Jablunkovsko 
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Kontaktní údaje:  

MAS Jablunkovsko, z. s. 
Bystřice 334, Bystřice 739 95 
Tel.: +420 732 279 193 
E-mail: info@masjablunkovsko.cz 
 
Mgr. Petr Karlubík     Ing. Aneta Wojtas 
E-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz  E-mail: aneta.wojtas@masjablunkovsko.cz 
 
Konzultační hodiny vždy v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 14:00. Osobní schůzky po domluvě. 
 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 2. výzvu je 8 205 200,- Kč. 
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 4. 
 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, zároveň je zveřejněn na internetových stránkách  
MAS Jablunkovsko (www.masjablunkovsko.cz). 
 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Řešení při nedočerpání alokace: 
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude převedena  
na základě „Způsob hodnocení a výběru projektů“ podle metody „společného zůstatku“. 
Výbor spolku stanovuje pořadí kritérií, kde důležitost je dána hodnotou 1 – 3, pro rozdělení  
tzv. „společného zůstatku“ na projekty do Fiche, kde je: 

1.  potřeba nejvíce naplnit preferenční kritéria, a to vytvoření pracovního místa, 

2.  hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi  
a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů,  

3.  projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady. 
 
Řešení podpory hraničního projektu: 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 2. výzvu 

1 Investice do zemědělských 
podniků 

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

3 282 600,- Kč 
 

2 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

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

822 600,- Kč 

3 Podpora investic na založení 
nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

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

3 690 000,- Kč 

4 Neproduktivní investice v 
lesích 

Článek 25 – Neproduktivní investice  
v lesích 

410 000,- Kč 
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Alokace na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním 
nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navýšena vždy 
tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši. 
 
 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 

 

Postup pro hodnocení, výběr projektů a postup při rovnosti bodů je uveden v „Způsob hodnocení  
a výběru projektů“. 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Povinné přílohy stanovené MAS: 
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou 
MAS přijaty.  
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

 Doklad o souladu se „Strategií komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 
2014-2020", viz příloha č. 1 této výzvy (platné pro fichi 1, 2, 3 a 4) 

 
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:  

 Seznam používaných vstupů, viz příloha č. 2, této výzvy (platné pro fichi 2) 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Pondělí 10. 4. 2017, 9:00 Seminář pro žadatele k 2. výzvě 

 

V jiné dny lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových 
stránkách. 
 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.masjablunkovsko.cz jsou v sekci Výzvy MAS Jablunkovsko 
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 Způsob hodnocení a výběru projektů 

 Etický kodex 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 Manuál hodnocení 

 Výzva MAS 

 Seznam použitých vstupů 
 

Pro žádosti o dotaci 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. 
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                 ……………………………………………………………………  

                                 Předseda MAS 

 


