
 

 

 
Místní akční skupina Český sever, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem zemědělství ČR 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva MAS č. 6 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: 18. 5. 2020 
 
Termín příjmu žádostí: od 18. 5. 2020 do 5. 7. 2020  
Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě 
probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře  
 
Plánovaný termín registrace vybraných žádostí o dotaci na RO SZIF: 30. 10. 2020  
 
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. 
 
Maximální velikost přílohy v elektronické podobě je 10 MB a podporovanými formáty jsou: 
pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, tiff. 
 
 
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 pracovníka MAS pro poskytování informací: 
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. 6: 26 579 445 Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 114, 115, 116, 117, 126 a 
421. 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
https://www.masceskysever.cz pod Výzvou č. 6. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro Výzvu č. 6 

114 Investice do 
zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1, písmeno a 
Investice do zemědělských podniků 

7 444 582 Kč 

115 Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských 
výrobků 

Článek 17, odstavec 1, písmeno.b 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

2 581 175 Kč 

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 

54 308 Kč 

117 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

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

4 364 434 Kč 

126 Předávání znalostí a 
informační akce 

Článek 14 
Předávání znalostí a informační 
akce 

134 946 Kč 

421 Podpora aktivit občanské 
společnosti - Základní 
služby a obnova vesnic 
ve venkovských 
oblastech 

Článek 20 
Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech 
aktivita f)  Kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven 

12 000 000 Kč 

mailto:info@masceskysever.cz
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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, a to za podmínky,  
    že nedojde k překročení alokace stanovené na jednotlivé Fiche pro celé programové  
    období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 
 

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: 
 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 
podniků 
V relevantních případech podat na MAS spolu s žádostí o dotaci Prohlášení o zařazení 
podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků. 

 

Přílohy Fiche 117 
preferenční kritérium č. 3 – Významnost investice ve vztahu k území  
 
a) 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. 
 
b) 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. 

 

Přílohy Fiche 421 
a) preferenční kritérium č. 3 – Počet obyvatel obce, v níž je projekt realizován (dle místa 

realizace uvedeného v žádosti o dotaci) 
 
Rozhodující je údaj ČSÚ k 1. 1. roku předcházejícího před rokem, ve kterém je podána 
žádost o dotaci na MAS. Žadatel doloží tento údaj jako povinnou přílohu MAS k žádosti o 
dotaci formou snímku obrazovky z webu www.czso.cz.  
 
b) Preferenční kritérium č. 4 Doložené komunitní projednání projektového záměru 
 
Žadatel doloží doklady, ze kterých je patrné, že projektový záměr byl projednán s občany 
obce (na zastupitelstvu, na komunitním projednání, formou dotazníku apod.). Jedná se 
především o zápis, prezenční listinu, vyhodnocení dotazníku a to, jak byly výsledky jednání 
zapracovány do žádosti o dotaci.  
 
POZOR! V souladu s aktuálními Pravidly 19.2.1 je pro žadatele nově zavedena povinnost 
dokládat přílohy  

- Finanční zdraví 
- Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 

podniků 
- Čestné prohlášení de minimis  

přes samostatnou záložku Průřezové přílohy na Portálu farmáře. V případě, že žadatel 
podává více žádostí v různých operacích a dotačních titulech, je výhodou, že již nemusí tyto 
přílohy dokládat ke každé žádosti zvlášť.  
 
Za podání průřezových příloh a jejich obsah si zodpovídá žadatel sám! 
 
 
 
 
 
 

http://www.czso.cz/


 

 

MAS nemají k těmto průřezovým přílohám přístup. Aby mohla MAS provést potřebnou 
administrativní kontrolu nebo věcné hodnocení, musí žadatel přílohy zaslat na SZIF i na 
MAS v následujících termínech: 
 

Název průřezové přílohy Poslat kam: Termín pro odeslání: 
Finanční zdraví (dokládá se 
v případě, že celkové 
způsobilé výdaje, ze kterých 
je stanovena dotace, 
přesahují 1 mil. Kč) 

poslat na SZIF 
prostřednictvím Portálu 
farmáře (záložka Průřezové 
přílohy) 

nejzazší termín je finální 
datum registrace žádostí o 
dotaci na SIF dle Výzvy č. 6, 
tj. do 30. 10. 2020 

Prohlášení o zařazení 
podniku do kategorie 
mikropodniků, malých či 
středních podniků 

poslat na SZIF 
prostřednictvím Portálu 
farmáře (záložka Průřezové 
přílohy)  

nejzazší termín je finální 
datum registrace žádostí o 
dotaci na SIF dle Výzvy č. 6, 
tj. do 30. 10. 2020 

poslat na MAS 
prostřednictvím Portálu 
farmáře jako přílohu žádosti 
o dotaci  

v termínu příjmu žádostí o 
dotaci, uveřejněného ve 
Výzvě č. 6  

Čestné prohlášení de 
minimis 

poslat na SZIF 
prostřednictvím Portálu 
farmáře (záložka Průřezové 
přílohy)  

nejzazší termín je před 
podpisem Dohody o 
poskytnutí dotace (nejlépe 
min. 1 kalendářní den 
předem) 

 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele bezplatný seminář k přípravě projektů: 
 

 
pondělí  
8. 6. 2020  
 
zahájení 
v 10 hod. 

 
Dům Českého Švýcarska, Křinické  nám. 1161, Krásná Lípa, zasedací 
místnost 1. patro  
 
Poznámka: Vzhledem k situaci, způsobené koronavirem, bude kapacita 
zasedací místnosti omezena na max. 20 osob, aby byla zajištěna podmínka 
stanoveného rozestupu mezi účastníky semináře.  
Do zasedací místnosti budou přednostně vpuštěni ti, kteří se zaregistrují 
předem, a to nejpozději v pátek 5. 6. 2020 na info@masceskysever.cz.  

 
Konzultace: Dále je možné poskytnout bezplatnou konzultaci projektového záměru 
v kanceláři MAS po předchozím sjednání vhodného termínu a času návštěvy. 
 
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 nejméně 1 - 2 pracovní dny před termínem předání na SZIF. 
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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. 6: 
 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí s vyznačením minimální hranice počtu bodů 

 Pravidla pro operaci 19.2.1 v aktuálním znění 
 

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

 Zjednodušený postup pro doložení průřezové přílohy Prohlášení o zařazení podniku 
do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků prostřednictvím Portálu 
farmáře 

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

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 1602_18 (celní a statistická nomenklatura) 

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

 Interní směrnice MAS pro SCLLD/PRV 1 v platné verzi pro Výzvu č. 6 

 Etický kodex člena výběrové komise MAS 
 

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. 

 

 

 
 
 
 

 
                  
                                Bc. Petra Vojtěchová v. r.  
                       předsedkyně MAS Český sever, z. s. 

https://www.masceskysever.cz/
http://www.masceskysever.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

