
 

  
 

 

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. 7 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: 22. 3. 2021 
 
Termín příjmu žádostí: od 22. 3. 2021 do 20. 5. 2021 
 
Způsob podání žádosti o dotaci: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných 
příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře. 
Každý žadatel musí mít zřízen svůj účet na Portálu farmáře. Maximální velikost přílohy 
v elektronické podobě je 10 MB a podporovanými formáty jsou pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, 
tiff. 
 
Termín registrace vybraných žádostí o dotaci na RO SZIF: 31. 8. 2021  
 
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. 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:  
Kancelář MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, tel. 724 778 296 
 
Úřední hodiny pro veřejnost:  

 

 
 
 
 
 
 

 

Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Český sever, pro které je schválena SCLLD. 
Žadatelé mohou předkládat Žádosti, pouze pokud mají bydliště, sídlo podnikání nebo 
provozovnu (tj. místo realizace projektu) v obcích: 
 
 

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. 7: 9 979 648 Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci fichí č. 114, 117, 421. 

 

Podrobný obsah fichí je uveřejněn na webových stránkách https://www.masceskysever.cz 
jako součást povinných dokumentů Výzvy č. 7. 
 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 

1. Po hodnocení výběrové komise projedná programový výbor MAS seznam žádostí, 
seřazených podle počtu získaných bodů, doporučených výběrovou komisí k podpoře. 
Programový výbor rozhodne, které projekty budou schváleny k financování. 

2. Při rozhodování se programový výbor musí řídit těmito zásadami: 
    - musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny podle bodového hodnocení, 
    - musí se respektovat alokace stanovená na jednotlivé fiche. Alokace se může  
      nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, splňujících 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. Pro přesun alokace  
    mezi fichemi je možné využít i alokaci fichí, které nebyly v daném roce vyhlášeny. 
4. Programový výbor rozdělí alokaci metodou společného zůstatku. Metodu společného 
    zůstatku je možné použít za předpokladu, že nedojde k překročení celkové alokace 
    MAS, stanovené ve finančním plánu CLLD. 
    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 
 
 

Číslo 
fiche 

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

Alokace 
pro Výzvu č. 7 

114 Investice do zemědělských 
podniků 

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

4 490 840 Kč 

117 Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

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

2 494 912 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 

2 993 896 Kč 
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  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 se skládá z nevyčerpané a nedočerpané stanovené alokace ve  
    fichích. Metoda rozdělení společného majetku spočívá v tom, že nejprve budou podpořeny  
    všechny hraniční projekty fichí. 

a) Hraniční projekt fiche:  
je v pořadí první projekt, který splňuje alespoň minimální počet bodů, ale zbytek 
alokace fiche nestačí na pokrytí dotace na projekt 
- pokud jsou hraniční projekty ve více fichích, přepočtou se získané body na % podíl  

         z max. hranice bodů fiche (počet získaných bodů/maximální počet bodů fiche) a 
bude podpořen ten, který má větší % podíl a zbývající alokace jej pokryje 

- pokud mají hraniční projekty v ostatních fichích stejný přepočtený % podíl, bude 
nejprve podpořen ten, který má menší výši způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace 

- pokud ještě zbydou ve společném zůstatku prostředky, bude podpořen hraniční 
projekt další fiche (v případě, že nebudou na pokrytí dotace tohoto projektu stačit 
prostředky ve společném zůstatku, bude na tento projekt pohlíženo jako na 
hraniční projekt výzvy) 

b) Podpora dalších projektů po podpoře hraničních projektů fichí: 
V případě, že i po podpoření hraničních projektů ve fichích zbydou ve společném zůstatku 
prostředky, budou podpořeny všechny další projekty podle pořadí ve fichi, kde byl největší 
převis (fiche, kde zbývá nejvíce nepodpořených projektů, které splňují minimální počet 
bodů). 

- V případě, že dojde ve více fichích ke shodě stejného počtu zbývajících 
nepodpořených projektů, budou podpořeny všechny další projekty podle pořadí ve 
fichi, kde je součet výdajů, ze kterých je stanovena dotace, všech zbývajících 
nepodpořených projektů v nižší finanční částce. 

- Pokud ve společném zůstatku zbydou ještě prostředky, bude postupováno u další 
fiche (fichí), kde je převis projektů, stejným způsobem až do vyčerpání alokace. 

- Projekt, na který nezbyde plná požadovaná částka dotace při rozdělení tímto 
způsobem, se bude považovat za hraniční projekt výzvy 

c) Hraniční projekt výzvy: 
tj. projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt fiche a i když celková alokace výzvy 
již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši, pak je možné daný projekt 
podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, do výše zůstatku 
alokace výzvy, a to při zachování funkčního celku projektu 

- Pokud jsou hraniční projekty výzvy ve více fichích, bude podpořen ten, který má větší 
% podíl (počet získaných bodů/maximální počet bodů fiche) 

- Pokud mají hraniční projekty výzvy stejný % podíl, bude podpořen ten, který má 
menší výši způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

- Pokud nebude žadatel souhlasit se snížením podpory, bude tato snížená podpora 
nabídnuta dalšímu kandidátovi na hraniční projekt výzvy v pořadí 
 

Případné finanční prostředky, které zbydou po podpoření projektů výše popsaným 
způsobem, budou převedeny do alokace další výzvy.  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 
 

Na základě bodového hodnocení výběrová komise sestaví pro každou fichi zvlášť seznam 
projektů v pořadí podle počtu dosažených bodů a sestaví seznam podpořených projektů dle 
výše alokace, stanovené pro každou fichi zvlášť v dané výzvě, který je podkladem na jednání 
programového výboru pro schvalování projektů ke spolufinancování. 
 
MAS při každé výzvě u každé fiche stanovuje minimální bodovou hranici pro splnění 
věcného hodnocení dle fichí. V případě nepřekročení minimální bodové hranice je žádost o 
podporu z dalšího procesu hodnocení vyloučena. 
 
V případě rovnosti bodů u projektů při sestavování seznamu hodnocených projektů 
rozhoduje výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace; projekt s 
nižšími celkovými způsobilými náklady bude podpořen přednostně. 

 
 

Přílohy stanovené MAS: 
 

Přílohy fiche 117 
V případě nárokování bodů podle stanovených bodových hladin za preferenční kritérium č. 3 
(Významnost investice ve vztahu k území) žadatel doloží alespoň 5 realizací/odběratelů 
v předchozím kalendářním roce; za průkazný dokument se považují např. faktury či jiné 
doklady, dosvědčující místa realizace/odběratelů. 
 

 

Přílohy fiche 421 
Pro nárokování příslušných bodů podle stanovených bodových hladin za preferenční 
kritérium č. 3 (Počet obyvatel obce, v níž je projekt realizován) předloží žadatel snímek 
obrazovky z webu ČSÚ, ze kterého bude patrný údaj o počtu obyvatel obce 
k požadovanému datu viz fiche. 
 
V případě nárokování bodů za Preferenční kritérium č. 4 (Doložené komunitní projednání 
projektového záměru) žadatel doloží doklady, ze kterých je patrné, že projektový záměr byl 
projednán s občany obce např. na zastupitelstvu, na komunitním projednání, na schůzi členů 
spolku, formou dotazníku apod. Za průkazný dokument se považuje zápis, prezenční listina, 
vyhodnocení ankety nebo dotazníku apod. 

 
 
Průřezové přílohy:  
 
V souladu s aktuálními Pravidly 19.2.1 je v relevantních případech pro žadatele 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. Manuál pro podávání 
průřezových příloh je součástí povinných dokumentů Výzvy č. 7. Za podání průřezových 
příloh a jejich obsah si zodpovídá žadatel sám! 
 

 



 

  
 

 

Bezplatný seminář k přípravě projektů pro zájemce o dotaci: 

20. dubna 
2021 
 
zahájení  
v 10 hod.  
 
Změna termínu 
nebo místa konání 
vyhrazena. 

 

Zasedací místnost MAS Český sever, Národní 486, 407 47 Varnsdorf. 
Kapacita místnosti může být omezena s ohledem na aktuálně platná 
vládní nařízení v souvislosti s epidemií Covid-19. Zájemcům proto 
doporučujeme potvrdit svou účast co nejdříve e-mailem na 
info@masceskysever.cz.  
 
V případě, že v plánovaném termínu neumožní vládní nařízení  
uskutečnit seminář s prezenční účastí zájemců, proběhne seminář pouze 
on-line. Zájemcům, kteří potvrdí svou účast na semináři, sdělí MAS 
způsob připojení.  

 
Konzultace: Projektový záměr je možné bezplatně konzultovat v kanceláři MAS po 
předchozím sjednání vhodného termínu a času návštěvy. Vzhledem k současné situaci však 
preferujeme e-mailový nebo telefonický kontakt v době úředních hodin 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 dostatečném předstihu před konečným 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. 7: 
 

• Aktuální znění vyhlášených fichí s vyznačením minimální hranice počtu bodů 

• Pravidla pro operaci 19.2.1 platná pro 7. výzvu MAS 

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

• Zjednodušený postup pro doložení průřezových příloh na SZIF  

• 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  

• Interní směrnice MAS pro SCLLD/PRV v aktuálním znění   

• 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. 
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