
   
 
 
 
 

  

  

2. VÝZVA 
K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 

 

MAS Bojkovska, z.s. vyhlašuje 

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem zemědělství 

(ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

2. Výzvu  k předkládání žádostí o podporu 

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014- 2020 

 

1. Název strategie 

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014-2020“ 

2. Termíny administrace výzvy 

Termín vyhlášení výzvy:   

- 15. 1. 2018  

Termín příjmu žádostí:    

- 29. 1. 2018 –  12. 2. 2018 do 15:00  
- podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 

Termín registrace na RO SZIF:   

- 30. 3. 2018 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:  

- kancelář MAS Bojkovska, z. s., Sušilova 952, 68771 Bojkovice – Budova MěÚ Bojkovice – 2 NP, 
kancelář č. 304 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

  

  

Územní vymezení:  

- výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválená SCLLD 

 

3. Přílohy stanovené MAS 

 

- V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání aktivačních metod v projektu 

- doloží přílohu k žádosti o dotaci, kde popíše provedení výuky, seminářů a přednášek. 
 

- V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy 

- doloží výpis z katastru nemovitostí (elektronický náhled). 
 

- V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku  

- doloží vyplněnou přílohu č. 5 dle pravidel 19.2.1 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

mikropodniků, malých či středních podniků (příloha je předkládána v podobě vyplněného 

elektronického formuláře s příponou.pdf, který je k dispozici na internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz a také na www.bojkovsko.cz. 

- V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání místních zemědělských surovin 

a produktů  

- doloží čestné prohlášení a relevantní přílohy (kopie faktur, dodavatelsko-odběratelské 

smlouvy). 

 

  

http://www.bojkovsko.cz/


   
 
 
 
 

  

  

4. Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace 

Předpokládaná alokace na 2. výzvu je 550 817 Kč. 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 a 3. 

Číslo a název Fiche 
Vazba Fiche na 
článek pravidel 

19.2.1 
Výše alokace 

Fiche 1: Předávání znalostí a informací v oblasti 
zemědělství 

14 50 817 Kč 

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

17. 1. b 500 000 Kč 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 

Transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů zaručí interní postupy Způsob výběru 

projektů na MAS, řešení střetu zájmu a zaručení transparentnosti. Viz www.bojkovsko.cz 

5. Výběr projektů a postup v případě nedočerpání alokace, v případě shodnosti počtu bodů a 

podpora hraničního projektu 

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 a případné přerozdělení nedočerpané alokace a postup pro 

hodnocení hraničního projektu je uveden v dokumentu Vnitřní předpis č. 01/2017 – Interní postupy 

PRV. 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou nedílnou přílohou této výzvy. 

V případě shodného počtu bodů rozhoduje větší procento spoluúčasti a dále případně absolutní výše 

podpory stanovená v žádosti (přednost má vyšší spoluúčast žadatele a nižší požadované prostředky). 

6. Kontakty pro další informace a konzultace 

Jméno, příjmení, pozice Telefon E-mail 

Ing. Lucie Machálková, manažer 773 782 671 manazer@bojkovsko.cz 

Ing. Veronika Hurbišová, manažer 777 248 293 hurbisova@bojkovsko.cz 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů 

17. 1. 2018, od 15:30 hod. Zasedací místnost MěÚ 
Bojkovice, Sušilova 952, 

68771 Bojkovice 

Nutná registrace předem na 
hurbisova@bojkovsko.cz 

http://www.bojkovsko.cz/


   
 
 
 
 

  

  

29. 1. 2018, od 15:00 hod. Zasedací místnost MěÚ 
Bojkovice, Sušilova 952, 

68771 Bojkovice 

Nutná registrace předem na 
hurbisova@bojkovsko.cz 

 

7. Závěrečná ustanovení 

Na webových stránkách MAS: www.bojkovsko.cz jsou v sekci výzvy zveřejněny všechny aktuální 

dokumenty k výzvě (např. Interní postupy PRV, Aktuální znění vyhlášených Fichí, vzory příloh). 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projekt platí Pravidla pro operaci 

19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  

 

 

      Mgr. Libuše Bídová 

       Předsedkyně MAS 

 

http://www.bojkovsko.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

