
 

 
 

1 

 

Místní akční skupina MAS Lednicko-valtický areál  

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: MAS Lednicko-valtický areál Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje pro programové období 2014 -2020 
 
Termín vyhlášení výzvy: 16. 07. 2018 
 
Termín příjmu žádostí: od 16. 07. 2018 do  13. 08. 2018 podání Žádosti o dotaci na 
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF: 31. 08. 2018 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: MAS Lednicko-valtický areál, z. s., 
Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav 
 
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na 
MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa, 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:  
 
Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis. - projektový manažer, tel. +420 733 594 811, email: 
nesnidalova@mas-lva.cz 
 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 2. výzvu je 11 000 000,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, a 7. 
 

 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 
pro 1. výzvu 

F1  Podpora místní 
zemědělské produkce 

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

podniků 

5 000 000,- Kč 
 

F2 Rozvoj podnikání na 
venkově 

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

2 000 000,- Kč 

F7 Investice do 
zemědělských podniků 

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

4 000 000,- Kč 
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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, bude zbývající alokace 
převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané 
Fichi. 
 
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: 

 
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 „Interní postupy MAS Lednicko-
valtický areál Programový rámec PRV“. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
 

V případě shodného počtu bodů  

1. počet vytvořených pracovních míst deklarovaných v Žádosti o dotaci – lépe se 

umístí projekt s vyšším počtem vytvářených pracovních míst  

2. čas podání žádosti o dotaci – vybrán bude ten projekt, který byl podán dříve. 

 
Přílohy stanovené MAS: 
 
Povinné přílohy stanovené MAS:  

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti 
nebudou MAS přijaty.  
 
Seznam povinných příloh vychází z Pravidel pro žadatele (Operace 19. 2. 1.).  
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:  

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 
pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) 

odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu 
realizovat – prostá kopie.  

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 
stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení 
stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými 
prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).  

 Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku  
s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není 

přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.  
 Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních 

strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice 
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pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové 
dokumentace) – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě)  

 Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání 

vyžadováno.  
 V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, 

znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS 
prostá kopie. 
 

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:  
 Kopie výpisu z registru zemědělských podnikatelů nebo výpis z registru osob.  
 Kopie LV pozemku či budovy (podle místa realizace uvedeného v Žádosti  

o dotaci), nebo jiného dokladu o vlastnictví.  
 Popis zapojení partnera/ů do projektu dle doporučeného vzoru – Spolupráce 

s dalšími subjekty 
 Memorandum o spolupráci 

 Printscreen či prostá kopie výpisu z příslušné evidence prokazující délku podnikání 
– např. výpis registru Evidence zemědělských podnikatelů, výpisu z registru osob, 
výpisu z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že se zúčastnil regionální 
soutěže (tj. v Jihomoravském kraji) se svým výrobkem nebo celorepublikové 
soutěže podporující kvalitu potravin- Vesnice roku Jihomoravského kraje, 
Regionální potravina, Zlatá chuť jižní Moravy, Chuť jižní Moravy, O nejlepší 
inovativní potravinářský výrobek, Česká chuťovka, Klasa a Česká biopotravina -  
v období od 1. 1. 2013 - 31.12.2017 a obdržel certifikát, pak platný certifikátu  
z výše zmíněných soutěží – prostá kopie 

 Čestné prohlášení s uvedením způsobu uvádění vlastní produkce na trh 
konečnému spotřebiteli 

 Doklad Státní veterinární správy o tom, že podnik žadatele je minimálně ode dne 
podání žádosti o dotaci schválen a/nebo registrován podle §22, resp. 49, zákona 

č.166/1999 Sb. (veterinární zákon) jako potravinářský podnik a/nebo oznámení 
provozovatele potravinářského podniku o zahájení výkonu předmětu činnosti 
Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) 

 V případě zpracování vinných hroznů budou údaje ověřeny v registru Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) – žadatel předloží print 
screen z Registru Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZÚZ) 

 V případě výrobců krmiv budou údaje ověřeny v Registru krmiv vedeném ÚKZÚZ - 
žadatel předloží printscreen z Registru Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) 

 
 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách  
http://www.mas-lva.cz 

Konzultace pro žadatele: 

 
Žadatelé mohou využívat osobních konzultací, které jsou poskytovány pouze po 
předchozí telefonické domluvě. MAS bude rovněž pořádat semináře pro žadatele. 
Konkrétní termín a místo konání semináře bude zveřejněno na webových stránkách 
www.mas-lva.cz v sekci Dotace 2014 -2020 → Výzvy PRV. 

http://www.mas-lva.cz/
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Závěrečné ustanovení: 

 

Na webových stránkách MAS: www.mas-lva.cz v sekci Dotace 2014 -2020 → Výzvy PRV 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:  

• Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál, z. s. Programový rámec PRV 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí včetně hodnotících kritérií  

• Vzory příloh stanovených MAS  

• Pravidla a postupy pro žadatele  

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. 

 
 
 

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