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Místní akční skupina Opavsko vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

 

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: Místní integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 

Opavsko pro období 2014-2020. 

 

Termín vyhlášení výzvy: 18. 5. 2020 

 

Termín příjmu žádostí: od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 30. 10. 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 na adrese Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, 747 41 vždy 

po telefonické domluvě. 

 

Územní vymezení: 

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

Kontaktní údaje: 

Adresa kanceláře: Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, 747 41 

Kontaktní osoba: Pavel Válek, tel.: 725 555 857, email: valek@masopavsko.cz 

 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro Výzvu č. 4 je 17 282 223 Kč.  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2,3,7,10,14 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.masopavsko.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 směrnice MAS Opavsko „ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS, 

ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI“, dle bodu 1.1. Postup v 

případě nedočerpání alokace. 

Podpora hraničního projektu je upravena směrnicí MAS Opavsko „ZPŮSOB VÝBĚRU 

PROJEKTŮ NA MAS, ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI“, dle 

bodu 1.2. Podpora hraničního projektu. 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 

 

Způsob výběru projektů a postup v případě shodného počtu bodů je upraven dle 

směrnice MAS Opavsko „ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS, ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A 

ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI“ dle bodu 1.3. Výběr projektů a postup v případě 

shodného počtu bodů. 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 4. výzvu 

F2 Investice do 

zemědělských podniků 

Článek 17 - odstavec 1., písmeno 

a) Investice do zemědělských 

podniků 

3 000 000 Kč 

F3 Zpracování a uvádění 

na trh zemědělských 

produktů 
 

 

Článek 17 - odstavec 1., písmeno 

b) - Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 
  

 

 796 592 Kč 

 

F7 Podpora investic na 

založení nebo rozvoj  

nezemědělských 

činností 

 

Článek 19 - odstavec 1., písmeno 

b) - Podpora investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

2 740 632 Kč 

F10 Neproduktivní 

investice v lesích 

Článek 25 - Neproduktivní investice 

v lesích 

1 000 000 Kč 

F14 Základní služby a 

obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

Článek 20 - Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

9 744 999 Kč 

http://www.masopavsko.cz/
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Přílohy stanovené MAS: 
Nepovinné přílohy stanovené MAS:  

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového 

ohodnocení projektu. Pro jednotlivé fiche platí následující nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci: 
 

F2 Investice do zemědělských podniků 

Preferenční kritérium Příloha 

Prvožadatel Bude ověřeno dle Seznamu vybraných a 

nevybraných žádostí Výzvy č. 1, Výzvy č. 2 

nebo Výzvy č. 3 

Ekologické hospodaření ,,Registr ekologických podnikatelů, 

Integrovaný systém zemědělské produkce,, 

Vliv projektu na životní prostředí a půdu Popis vlivu projektu na životní prostředí 

Preference držitelů certifikátu regionální 

značky a certifikátů kvality 

Prostá kopie platného certifikátu 

 

 

F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Preferenční kritérium Příloha 

Prvožadatel Bude ověřeno dle Seznamu vybraných a 

nevybraných žádostí Výzvy č. 1, Výzvy č. 2 

nebo Výzvy č. 3 

Využívání místních zdrojů. „Seznam surovin“ 

Pozitivní vliv na životní prostředí 1. Prostá kopie průkazu energetické 

náročnosti budov (PENB) 

2. Prostá kopie energetických štítků staré a 

nové technologie, prohlášením o shodě, 

produktovým listem výrobce nebo jiným 

prokazatelným způsobem, dle kterého lze 

odvodit úsporu energií v souvislosti s 

pořízením technologie nové. 

3. Výrobcem deklarované emisní parametry 

zařízení. 

5. Kopie produktového listu výrobce 

materiálu. 

Preference držitelů certifikátu regionální 

značky a certifikátů kvality 

Prostá kopie platného certifikátu 

Sdílení informací a dobré praxe Příloha ,, nepovinná publicita,, 
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F7 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností   

Preferenční kritérium Příloha 

Prvožadatel Bude ověřeno dle Seznamu vybraných a 

nevybraných žádostí Výzvy č. 1, Výzvy č. 2 

nebo Výzvy č. 3 

Místní prospěch A. Podepsaná objednávka nebo smlouva o 

dílo.  

B. Kopie faktury s místními subjekty, s nimiž 

je žadatel v obchodně právním vztahu. 

C. Podepsané Smlouvy o spolupráci se 

subjekty působícími na území MAS Opavsko 

Sdílení informací a dobré praxe Příloha ,, nepovinná publicita,, 

Pozitivní vliv na životní prostředí   1. Prostá kopie průkazu energetické 

náročnosti budov (PENB) 

2. Prostá kopie energetických štítků staré a 

nové technologie, prohlášení o shodě, 

produktovým list výrobce nebo jiný 

prokazatelný způsob, dle kterého lze odvodit 

úsporu energií v souvislosti s pořízením 

technologie nové. 

3. Výrobcem deklarované emisní parametry 

zařízení. 

5. Kopie produktového listu výrobce 

materiálu. 

 

 

F10 Neproduktivní investice v lesích 

Preferenční kritérium Příloha 

Partnerství a místní prospěch Smlouva o spolupráci 

Návaznost na turistické atraktivity Příloha „Seznam turistických atraktivit“, 

která bude obsahovat seznam názvů 

turistických atraktivit (POI), zákres místa 

realizace projektu a zákres polohy 

relevantních POI v běžně dostupných 

mapových podkladech s vyznačeným 

měřítkem. 

Použití přírodních materiálů. Projektová dokumentace (je-li potřeba). 
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F14 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Preferenční kritérium Příloha 

Prvožadatel Bude ověřeno na základě relevantních  

doložených příloh. Žádost o dotaci. 

Provázanost výstupů projektu v území MAS Příloha „Seznam turistických atraktivit“, 

která bude obsahovat seznam názvů 

turistických atraktivit (IZB/POI), zákres 

místa realizace projektu a zákres polohy 

relevantních IZB/POI v běžně dostupných 

mapových podkladech s vyznačeným 

měřítkem. 

Sdílení informací a dobré praxe Příloha ,, nepovinná publicita,, 

Zaměření a dopad na děti a mládež Žádost o dotaci/relevantní přílohy 

 
 

 

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

http://www.masopavsko.cz/dotacni-podpory/prv 

 

Seminář pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

26. 5. 2020 Sídlo MAS 

Opavsko 

Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, 

747 41. 

28. 5. 2020 Sídlo MAS 

Opavsko 

Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, 

747 41. 

 

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. 
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Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: http://www.masopavsko.cz/dotacni-podpory/prv/ jsou 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 Znění Výzvy č. 4 

 Směrnice MAS Opavsko „ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS, ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ A 
ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNOSTI“ 

 Stanovy MAS Opavsko 

 Jednací řády orgánů MAS Opavsko 

 Příloha „Prohlášení o neexistenci střetu zájmů“ 

 Vzor přílohy „Seznam surovin“  

 Pravidla pro žadatele 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 

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. 

 
Projednáno a schváleno Programovým výborem MAS Opavsko dne  

 

 

 

 

 

 

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

                                 Ing. Jiří Krist 

http://www.szif.cz/
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