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Místní akční skupina MAS Jablunkovsko vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 
 

 
 

Výzva MAS č. 5 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: 14. 4. 2020  

 
Termín příjmu žádostí: od 28. 4. 2020 do 9. 6. 2020 - podání Žádosti o 
dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 
Termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2020 

 
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané 
přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné 

podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako 
úřední dny, 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. 
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. 
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Obr. Mapa území MAS Jablunkovsko 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje:  

MAS Jablunkovsko, z. s. 

Bystřice 334, Bystřice 739 95 
Tel.: +420 732 279 193 
E-mail: info@masjablunkovsko.cz 

 
Mgr. Petr Karlubík     

E-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz  
 
Ing. Aneta Koňaříková 

E-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz 
 

Konzultační hodiny vždy v pondělí až středa od 9:00 do 14:00. Osobní schůzky 
po domluvě. 
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 5. výzvu je 4 353 382,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 3 a 6. 

 

 

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

www.masjablunkovsko.cz  

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

 

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

převedena na základě „Způsob výběru projektů na MAS Jablunkovsko, řešení střetu 

zájmů a zaručení transparentnosti“ podle metody „společného zůstatku“. 

Programový výbor stanovuje pořadí kritérií, kde důležitost je dána hodnotou 1 – 2, pro 

rozdělení tzv. „společného zůstatku“ na projekty do Fiche, kde je: 

 

1. hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a 

zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů,  

2. projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady. 

 

Alokace na danou Fichi nebude 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: 

 

Rozhoduje vždy: 

 

1.  výše výdajů projektů – podpořeny budou projekty s nižšími celkovými 

způsobilými výdaji, 

2. předmět projektů – v případě rovnosti celkových způsobilých výdajů projektu, 

budou podpořeny nejdříve projekty zaměřené na stavby, následně technologie a 

následně mobilní stroje. V případě kombinace předmětu projektu budou 

upřednostňovány projekty obsahující stavby a technologie 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Povinné přílohy stanovené MAS: 
 V případě, že žadatel požaduje v rámci fiche 3 bodové zvýhodnění za kritérium 

Počet podpořených subjektů v území, musí doložit vyplněnou přílohu č. 1 této 

výzvy 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 5. výzvu 

3 Podpora investic na 

založení nebo rozvoj 

nezemědělských 

činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

1 640 000,- Kč 

 

6 Základní služby a 

obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

Článek 20 

- Základní služby a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech 

2 713 382,- Kč 

http://www.masjablunkovsko.cz/
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 V případě, že žadatel požaduje v rámci fiche 3 bodové zvýhodnění za členství 

v MAS, musí být uveden v příloze č. 2 „Seznam členů MAS“ 

 Doklad o souladu se „Strategií Komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Jablunkovsko na období 2014 – 2020“, viz příloha č. 3 této výzvy. 

 V případě, že žadatel předkládá projekt do fiche 3 a současně zahajuje novou 

činnost v rámci tohoto projektu, předloží vypracovaný podnikatelský plán dle 

osnovy. Závazná osnova je přílohou výzvy č. 4 

 

 
Nepovinné přílohy stanovené MAS: 
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti - má vliv pouze na výši 

bodového ohodnocení projektu 

 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

21. 4. 2020 OÚ Bystřice Seminář pro žadatele k 5. výzvě 

 

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

na webových stránkách. S ohledem na současný krizový stav je pravděpodobné, že 

školení proběhne on-line nebo v jiný termín. 

 

 

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 

 Vzory příloh stanovených MAS 

 

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. 

 

 

 

http://www.masjablunkovsko.cz/

