
 

   
 

 

 
Místní akční skupina Český sever, z. s. 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 místního rozvoje pro území MAS Český 
sever pro období 2014 – 2020 „Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!“ 
 
Termín vyhlášení výzvy: 23. 4. 2019 
 
Termín příjmu žádostí: od 23. 4 2019 do 31. 5. 2019 
Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě 
probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře  
 
Finální termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2019 
 
Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: Vybrané přílohy může žadatel 
vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě. O jejich předání na 
MAS obdrží žadatel písemné potvrzení. Přílohy v listinné podobě předává žadatel v termínu 
příjmu Žádostí o dotaci na MAS v době úředních hodin MAS po předchozí telefonické 
domluvě a upřesnění času, který je nutno na předání příloh rezervovat. 
 
Úřední doba MAS Český sever, z. s. pro veřejnost (v den státního svátku zavřeno): 

 
 
 
 
 
 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Český sever, z. s., 
Národní 486, 407 47 Varnsdorf, tel. 724 778 296. 
 
Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou 
předkládat Žádosti, pouze pokud mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území 
obcí: 
 

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní 
Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, 
Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, 
Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, 
Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, 
Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov 
 
 
 
 

Pondělí ---    12 – 15 h 

Úterý    9 – 12 h    13 – 15 h  

Středa    9 – 12 h     13 – 15 h 

Čtvrtek    9 – 12 h    13 – 15 h 

Pátek --- --- 



 

   
 

 

Kontaktní údaje:  
jméno a příjmení Dana Dudková 
telefon              724 778 296 (v úřední době MAS) 
e-mail   info@masceskysever.cz 
 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro Výzvu č. 5 je 10 335 582 Kč.  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 116, 117 a 126. 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
https://www.masceskysever.cz.  
 
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
1. Po jednání výběrové komise zasedne programový výbor MAS za účasti předsedy  
    výběrové komise (nebo jím pověřeného člena), který na tomto zasedání seznámí výbor   
    s pořadím obodovaných projektů. Na tomto zasedání se rozhodne, které projekty budou  
    navrženy k financování. 
 
2. Rozhodování se musí řídit těmito zásadami: 
    - musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení, 
    - musí se respektovat alokace stanovená na jednotlivou Fichi. Alokace se může  
      nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria  
      přijatelnosti. 
 
3. Programový výbor v takovém případě rozhoduje o přerozdělení alokace určené pro výzvu  
    mezi Fichemi – tj. přesun nedočerpané alokace stanovené pro jednu Fichi na jinou Fichi  
    tak, aby se celková alokace určená pro výzvu pokud možno rozdělila. 
 
 
 
 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro Výzvu č. 5 

116 Investice do lesnických 
technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na 
trh 

Článek 26  
- Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

5 000 000 Kč 

117 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

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

4 375 582 Kč 

126 Předávání znalostí a 
informační akce 

Článek 14 
- Předávání znalostí a informační 

akce 

960 000 Kč 
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4. Programový výbor rozdělí alokaci tímto způsobem (metoda společného zůstatku): 
    a) podpořeny jsou nejprve projekty, které získají v dané Fichi nejvíce bodů a beze zbytku 
        naplňují stanovenou výši alokace, 
    b) jestliže se předpokládaná alokace jedné Fiche nevyčerpá (požadavek o dotaci je menší  
        než alokace), přesune se do společného zůstatku, 
    c) jestliže se předpokládaná alokace jedné Fiche nedočerpá (požadovaná výše dotace  
       projektů na dalších místech přesahuje stanovenou alokaci), přesune se do společného  
       zůstatku. 
 

5. Společný zůstatek, který se skládá z nevyčerpané a nedočerpané stanovené alokace ve  
    Fichích v rámci Výzvy, je rozdělen nejprve na projekty do Fiche (Fichí), kde je: 
    a) hraniční projekt, tj. projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a  
        zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů, 
    b) pokud jsou hraniční projekty ve více Fichích, bude podpořen ten, který má více bodů  
        a zbývající alokace jej pokryje, 
    c) pokud mají hraniční projekty v ostatních Fichích stejný počet bodů, bude podpořen ten,  
        který má menší výši uznatelných výdajů (menší rozpočet), 
    d) na další projekty, které splňují formální náležitosti a jsou způsobilé k podpoře (dle  
        preferovaných Fichí uvedených ve výzvě). 
 

Alokace, která případně zbude po podpoře hraničních projektů a dalších projektů, bude  
převedena do alokace na další výzvu. 
 
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 Manuálu - způsobu výběru projektů na 
MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti (Vnitřní směrnice SCLLD/PRV 1). 
Směrnice tvoří přílohu této výzvy. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů včetně vyznačení minimální hranice počtu bodů 
obsahují Fiche, které jsou přílohou této výzvy. V případě rovnosti bodů rozhoduje výše 
celkových způsobilých nákladů, projekt s nižšími celkovými způsobilými náklady bude 
podpořen přednostně. 
 
Přílohy stanovené MAS: 
 
Fiche 117, preferenční kritérium č. 3 – Významnost investice ve vztahu k území  
platí pro řádky č. 1, č. 2 a č. 4: 
Žadatel doloží alespoň 5 realizací/odběratelů v předchozím kalendářním roce, pokud 
požaduje přiznání bodů. Dokládá se fakturami či jinými doklady dosvědčujícími místa 
realizace/odběratelů. 
 
Poznámka: Fiche 117, preferenční kritérium č. 3 – Významnost investice ve vztahu 
k území  
platí pro řádky č. 3 a č. 5: 
V případě, že se jedná o činnost, u které nelze doložit odběratele nebo pokud jde o 
začínajícího podnikatele bez historie, nedokládá žadatel realizace nebo odběratele 
v předchozím kalendářním roce. MAS doporučuje žadatelům tuto skutečnost uvést do popisu 
projektu. 



 

   
 

 

 
Seminář pro žadatele: 
 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů: 

29. 4. 2019 zasedací místnost MAS Český sever, z. s.,        
Národní 486, Varnsdorf, 1. patro 

zahájení v 10 hod. 

 
Konzultace: Dále je možné poskytnout bezplatnou konzultaci projektového záměru po 
předchozím sjednání vhodného termínu návštěvy na MAS. 
 
Upozornění: Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně 
při jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke 
kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům zasílat dokumenty na MAS 
v předstihu min. 1 - 2 pracovních dní před termínem předání na SZIF. 
 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: https://www.masceskysever.cz jsou v sekci MAS 2014 –  
2020, Program rozvoje venkova, zveřejněny všechny aktuální dokumenty k Výzvě č. 5: 
 

 Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (výčet podporovaných činností je 
uveden ve Fichi 117) 

 Příručka pro zadávání zakázek PRV 2014 – 2020 (žadatele upozorňujeme, že se 
ustanovení příručky vztahují částečně i na marketingový průzkum) 

 Formulář Prohlášení o zařazení podniku do příslušné kategorie 

 Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci, předání na MAS a následnou 
registraci na RO SZIF 

 Interní směrnice MAS pro SCLLD/PRV 1 v platné verzi pro Výzvu č. 5 

 Etické kodexy zaměstnanců MAS a členů výběrové komise MAS 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí s vyznačením minimální hranice počtu bodů 
 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro 
operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na www.masceskysever.cz pod příslušnou výzvou        
a rovněž na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 
 

  
                  
                                       
 
 

 
                                           
                                          Ing. Miroslav Jemelka  
                                 předseda MAS Český sever, z. s. 
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