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Místní akční skupina Luhačovské Zálesí 

vyhlašuje Výzvu MAS 

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

(ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

Výzva MAS č. 10 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 MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 

– 2020 

Termín vyhlášení výzvy: 22. 04. 2022 

Termín příjmu žádostí: od 29. 04. 2022 do 31. 05. 2022- podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) 
probíhá zasláním přes Portál farmáře 

Termín registrace na RO SZIF: 29.07.2022 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem 

k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS 
v termínech uvedených jako úřední dny úterý 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: 

Ing. Olga Šenkeříková 
projektový manažer SCLLD pro PRV 
tel.: 776 895 929 
email: senkerikova@luhacovskezalesi.cz

Ing. Tomáš Kovařík 
vedoucí manažer SCLLD 
tel.: 608 197 051 
email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

Celková výše dotace pro 10. Výzvu 4 153 999,- Kč 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 1. 

Podrobný obsah Fiche je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
http://luhacovskezalesi.cz/rozvoj-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/aktualni-vyzvy-prv/ 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche 
Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013 
Alokace 

pro 10. výzvu 

F1 
Investice do zemědělských 
podniků 

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

4 153 999,- Kč 
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

Vzhledem k tomu, že dochází k vyhlášení pouze jediné Fiche, nebude možné alokaci přesouvat mezi 
Fichemi a nedočerpaná alokace bude přesunuta do příští výzvy. 

V tomto případě se hraniční projekt Fiche stává i hraničním projektem výzvy. 

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 „Interních postupů MAS pro realizace Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v programovém období 2014 – 2020“. 

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

V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle „Interních postupů MAS pro realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v programovém období 2014 – 2020“. 

Přílohy stanovené MAS: 

MAS nestanovila žádné povinné přílohy nad rámec Pravidel 19.2.1. 

Pokud bude žadatel požadovat bodové zvýhodnění v rámci preferenčního kritéria č. 2, je povinen 
doložit potvrzení účasti na semináři/webináři a/nebo potvrzení konzultací na MAS. 

Přílohy Žádosti o dotaci: 

Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit veškeré povinné přílohy uvedené v Pravidlech, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020 pro operaci 19.2.1. 

Předložení veškerých příloh stanovených Pravidly 19.2.1 je podmínkou pro pokračování administrace 
žádosti a nebudou-li ani na opakovanou výzvu MAS doloženy, bude ukončena administrace žádosti. 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

Termín Místo konání Poznámka 

10. 05. 2022, ve 
13:00 hodin 

Zasedací místnost kanceláře MAS Luhačovské Zálesí, 
Masarykova 137, 763 26 Luhačovice 

Nutná 
registrace 

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či 
poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 

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 1-2 pracovních dní před termínem 
předání na SZIF. Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace 
zpět žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro nedodržení 
závazných termínů. 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: http://luhacovskezalesi.cz/rozvoj-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-
clld/aktualni-vyzvy-prv/ jsou v sekci CLLD 2014 – 2020 – VÝZVY PRV zveřejněny všechny aktuální 
dokumenty k výzvě: 

 Interní postupy MAS pro realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
v programovém období 2014 – 2020“, 



 

  

 

3 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí, 

 Další dokumenty potřebné pro podání žádosti, 

 „Seznam podpořených projektů“. 

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. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Zdeněk Džoganik 


