
 

 

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy z.s.  

vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (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 MAS Frýdlantsko -  

                       Beskydy z.s.  
 

Termín vyhlášení výzvy:    6.02.2023 

 

 

Termín příjmu žádostí: od 15.02.2023 do 8.03.2023  

• podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 

Upozornění: Žadatel může podávat žádosti o dotaci až do půlnoci daného dne, po 18-té hodině 

ale SZIF negarantuje funkčnost Portálu farmáře 

 

 

Termín registrace na RO SZIF:  12.05.2023 

 

 

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 pondělí a středa, vždy po 

telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.  

 

Úřední dny: 

Pondělí a středa: 07:00 – 14:30 hod 

 

Místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:  

• Kancelář MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., Čeladná 712, 739 12 Čeladná 

 
 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  
 
 
 

Kontaktní údaje:  

 

Ing. Radana Maloušková, administrace výzev a konzultace projektů PRV  

Mobil: +420 736 242 410, E-mail: malouskova@masfb.cz 

 

Ing. Zuzana Pavlisková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

Mobil: +420 731 161 081, E-mail: pavliskova@masfb.cz 
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Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace: 

Celková výše dotace pro 6. výzvu je 320.976, - Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci fiche 29.  

 

Číslo 

fiche 
Název fiche 

Vazba fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace pro 6. 

výzvu 

F29 Základní služby a 

obnova vesnic ve 

venkovských 

oblastech 

Článek 20, Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

f) Kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven 

  

 

320.976, - Kč 

 

Podrobný obsah fiche je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.masfrydlantskobeskydy.cz. 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 

Pokud u některé fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou 

částku ze všech takovýchto fichí sloučit do jedné částky. Takto vyčíslený zbytek alokace se 

převede do fichí dle stanovených priorit. Nejvyšší prioritu bude mít fiche č. 29 Základní 

služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Budou-li v této fichi po přesunu 

podpořeny v plné výši všechny projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů, 

bude zbývající alokace přesunuta do fiche č. 21 Investice do zemědělských podniků.  

 

Hraniční projekt fiche je první nevybraný projekt v dané fichi, který zároveň splňuje 

minimální stanovenou výši bodů. Pro jeho podporu lze navýšit alokaci na rámec výzvy, a 

to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové 

období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Na jednu fichi v rámci výzvy připadá vždy 

jen jeden hraniční projekt fiche. 

Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé fiche identifikován hraniční projekt fiche. 

Sečte se zbytková alokace výzvy a případný zbytek volné alokace ve finančním plánu 

SCLLD. Rozhodovací orgán posoudí, zda budou prostředky dostačující k podpoře hraničních 

projektů všech fichí v plné výši požadované dotace. Pokud ne, bude alokace přednostně 

přidělena projektu dosud nepodpořeného žadatele (tzn. projekt, jehož žadatel dosud nebyl 

vybrán v programovém období 2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Frýdlantsko – 

Beskydy v rámci programového rámce IROP, OPZ a PRV1). Pokud toto nerozhodne, pak 

bude upřednostněn projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace, která je uvedena na straně C2 žádosti o dotaci). Pokud toto nerozhodne, 

pak bude upřednostněn projekt s vyšší částkou soukromých výdajů, která je uvedena na 

straně C2 žádosti o dotaci. 

V případě, že částka zbývající k podpoře hraničních projektů nebude dostačující na podporu 

žádného hraničního projektu v plné výši, nemůže být žádný hraniční projekt fiche 

podpořen. MAS mezi hraničními projekty Fiche určí jeden, který se stane hraničním 

projektem výzvy, pro jehož podporu v plné výši je možné překročit celkovou alokaci MAS. 

MAS vybere hraniční projekt výzvy následovně: 

a) bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele (tzn. projekt, jehož žadatel 

dosud nebyl vybrán v programovém období 2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS 

Frýdlantsko – Beskydy v rámci programového rámce IROP, OPZ a PRV2). Pokud toto 

nerozhodne, pak 

 
1 Za vybraného žadatele o dotaci se považuje ten, který byl ze strany MAS v programovém období 2014-2020 

doporučen k financování v předchozích výzvách bez ohledu na fakt, zda k realizaci jeho projektu došlo/dochází 

či ne. 
2 Za vybraného žadatele o dotaci se považuje ten, který byl ze strany MAS v programovém období 2014-2020 

doporučen k financování v předchozích výzvách bez ohledu na fakt, zda k realizaci jeho projektu došlo/dochází 

či ne. 

http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/


 

 

b) bude podpořen projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, která je uvedena na straně C2 žádosti o dotaci). Pokud toto nerozhodne, pak 

c) bude podpořen projekt s vyšší částkou soukromých výdajů, která je uvedena na straně 

C2 žádosti o dotaci. 

 

Výkonná rada může rozhodnout, že nedočerpaná alokace nebude převedena na jinou fichi 

a finanční prostředky budou využity v další výzvě MAS. Výkonná rada dále může 

rozhodnout s ohledem na aktuální plnění finančního plánu strategie CLLD a aktuální 

rozložení projektů v rámci vyhlášených fichí, že hraniční projekt fiche a hraniční projekt 

výzvy nepodpoří vůbec a zbývající prostředky přesune do další 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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD 

platného ke dni vyhlášení výzvy. 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v interním postupu „Způsob výběru 

projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v Programu rozvoje 

venkova MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.“, který je přílohou této výzvy. 

 

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

V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt, jehož realizace je podstatná 

z pohledu plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to dle preferencí v 

následujícím pořadí: 

  

1. projekt prvožadale, tzn. projekt, jehož žadatel dosud nebyl vybrán v programovém 

období 2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Frýdlantsko – Beskydy v rámci 

programového rámce IROP, OPZ a PRV3 

2. projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, která 

je uvedena na straně C2 žádosti o dotaci) 

3. projekt s vyšší částkou soukromých výdajů, která je uvedena na straně C2 žádosti o 

dotaci. 

 

Pokud by bodovou shodu projektu nerozhodla výše zmíněná kritéria, rozhoduje výběrová 

komise hlasováním. 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy z.s. nestanovuje povinné, ani nepovinné 

přílohy nad rámec příloh uvedených v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 Operace 

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Konzultace pro žadatele: 

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či 

poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS. 

Datum, čas a místo konání semináře/webináře pro žadatele bude zveřejněno na webových 

stránkách MAS www.masfrydlantskobeskydy.cz. 

 
3 Za vybraného žadatele o dotaci se považuje ten, který byl ze strany MAS v programovém období 2014-2020 

doporučen k financování v předchozích výzvách bez ohledu na fakt, zda k realizaci jeho projektu došlo/dochází 

či ne. 

http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/


 

 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online 

webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na 

webových stránkách MAS www.masfrydlantskobeskydy.cz. 

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 minimálně 2 pracovní dny před termínem předání na SZIF.  

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.masfrydlantskobeskydy.cz jsou v sekci PROGRAMOVÉ 

OBDOBÍ 2021-2027/výzvy/aktuální výzvy zveřejněny všechny aktuální dokumenty 

k výzvě: 

 

• Text výzvy 

• Aktuální znění vyhlášené fiche 

• Příloha č.1: Pravidla Programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1 

• Příloha č.2: Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení 

transparentnosti v Programu rozvoje venkova MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

• Příloha č.3: Seznam členů MAS Frýdlantsko-Beskydy 

• Postup pro podání žádosti o dotaci přes Portál Farmáře  

• Logo MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Schváleno Výkonnou radou MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s., dne 26.1.2023. 

 

 

 

 

 

 

                 ……………………………………………………………………  

    Pavol Lukša                                  

                 Předseda MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. 

http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/
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