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Místní akční skupina MAS ORLICKO, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu se Strategií CLLD „Integrovaná strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje MAS ORLICKO“ 
schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR  

 
 

a ŘO Programu rozvoje venkova 
 
Výzva MAS ORLICKO č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  
Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 
 
Termín vyhlášení výzvy: 29.3.2017 
 
Termín příjmu žádostí: od 12.4. do 10.5. do 13,30 hodin na základě předchozí 
telefonické domluvy s pracovníkem uvedeným v této výzvě.  
 
Termín registrace na RO SZIF: 15.8.2017 
 
Místo podání žádostí: MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk 
 
Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  

 
Kontaktní údaje: Ing. Ivana Glattová, tel: 464 600 708, e-mail: 
glattova@mas.orlicko.cz, www.mas.orlicko.cz 
 
 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 17 500 000,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí PRV/1, PRV/2, PRV/3 a 
PRV/5 . 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 
 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 1. výzvu 

PRV / 1  Rozvoj sektoru 
živočišné výroby a 
šlechtění 

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

5 000 000,- Kč 
 

PRV / 2  Zvyšování přidané 
hodnoty produktů 
zemědělské výroby 

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

5 500 000,- Kč 
 

PRV / 3  Udržitelná a regionálně 
specifická rostlinná 
výroba 

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

3 000 000,- Kč 

PRV / 5 Investice do lesnických 
technologií a 
opracování dřeva 

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

4 000 000,- Kč 
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Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 
 

V kompetenci výběrové komise MAS je určit pořadí projektů dle principu uvedeného 
v interních postupech MAS ORLICKO, z.s.: 
 
Pokud získají 2 a více projektů stejný počet bodů postupuje se následovně tak, aby 
projekty neměly stejné pořadí: 

• nejprve se upřednostní projekt, který vytvoří více pracovních míst, 
• pokud toto pravidlo nelze použít upřednostní se projekt s nižšími celkovými 

způsobilými náklady.  
 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
V kompetenci Rady MAS je upravit alokace dle principů uvedených v interních postupech 
MAS ORLICKO, z.s.: 

 
Rada MAS rozhodne o navýšení finanční alokace na fichi v případě hraničního projektu 
(projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané fichi a zároveň splňuje 
minimální stanovenou výši bodů).  Pro podporu hraničního projektu je použita 
nevyčerpaná výše alokace v některé z dalších fichí výzvy, pokud toto pravidlo není možné 
použít, lze takovému projektu poskytnout prostředky z plánované alokace výzvy příští.  
 
Rada MAS rozhodne v případě,  že u některé fiche dojde k nedočerpání alokace 
stanovené ve výzvě. Tuto částku lze převést na jinou fichi tak, aby se celková alokace na 
výzvu rozdělila dle těchto principů: 

• Nejprve se upřednostní projekty, které nebyly podpořeny v jiné fichi příslušné  
   výzvy a měly stejný počet bodů, jako poslední podpořený projekt    

•   Následně jsou podpořeny projekty, které vytvoří více pracovních míst  
•   Následně jsou podpořeny další projekty ve fichi, ve které byl nejvyšší převis  

    projektů a to dle získaného počtu bodů  
• Následně jsou podpořeny hraniční projekty. 

 
Povinné přílohy: 
 
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti 
nebudou MAS přijaty.  
Povinné přílohy k Žádosti o dotaci jsou stanoveny Pravidly pro operaci 19.2.1. 

 
 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 
 
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši 
bodového ohodnocení projektu. 
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

Fiche PRV / 1 

• Potvrzení členství v některé z uvedených profesních organizací nebo ve spolku 
k preferenčnímu kritériu č. 5 Spolupráce s dalšími subjekty v území, ne starší 15 
měsíců 
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• K preferenčnímu kritériu č. 6 Zkvalitnění genetického materiálu chovů: prostá 
kopie faktury od pověřené organizace za kontrolu užitkovosti ne starší 24 měsíců 
od data podání žádosti o dotaci 

• K preferenčnímu kritériu č. 7 Podpora podniků do 10 zaměstnanců: doložení údajů 
prokazující počet zaměstnanců dle vzoru přílohy 5 Pravidel 

• K preferenčnímu kritériu č. 8 Věk žadatele – v případě PO doložit výpisem z 
obchodního rejstříku ne starším 30 dnů - prostou kopií. 

• K preferenčnímu kritériu č.9 Ochrana zemědělského půdního fondu v případě, že 
projekt podléhá stavebnímu řízení: výpis z katastru nemovitostí starý min. 5 let.  

• K preferenčnímu kritériu č. 10 Aktivní zemědělec - vyšší intenzita: výpis z IZR za 
poslední kalendářní rok. 

• Dotazník k preferenčnímu kritériu č. 13 Celospolečenská odpovědnost žadatele.  

 

Fiche PRV / 2 

• K preferenčnímu kritériu č. 4 Kvalitní potraviny: prostá kopie certifikátu, ocenění 
kvalitní potraviny nebo ochranné známky ne starší 5 let 

• Potvrzení členství v některé z uvedených profesních organizací nebo ve spolku 
k preferenčnímu kritériu č. 6 Spolupráce s dalšími subjekty v území, ne starší 15 
měsíců 

• K preferenčnímu kritériu č. 7 Podpora podniků do 10 zaměstnanců: doložení 
údajů prokazující počet zaměstnanců dle vzoru přílohy 5 Pravidel 

• K preferenčnímu kritériu č. 8 Ochrana zemědělského půdního fondu v případě, že 
projekt podléhá stavebnímu řízení: výpis z katastru nemovitostí starý min. 5 let.  

• Dotazník k preferenčnímu kritériu č. 9 Celospolečenská odpovědnost žadatele.  
• K preferenčnímu kritériu č. 10 Kvalita výroby krmiv: prostá kopie certifikátu 

GMP+ B1 nebo GMP+ B2 nebo GMP+ B3 platného ke dni podání žádosti na MAS.  
 

Fiche PRV / 3 

• Dotazník k preferenčnímu kritériu č. 4 Celospolečenská odpovědnost žadatele.  
• Potvrzení členství v některé z uvedených profesních organizací nebo ve spolku 

k preferenčnímu kritériu č. 6 Spolupráce s dalšími subjekty v území, ne starší 15 
měsíců 

• Uznávací protokoly ÚKZÚZ pro certifikaci osiv a sadby k preferenčnímu kritériu č. 
7 Zkvalitnění genetického materiálu osiv a sadby 

• K preferenčnímu kritériu č. 8 Podpora podniků do 10 zaměstnanců: doložení údajů 
prokazující počet zaměstnanců dle vzoru přílohy 5 Pravidel 

• K preferenčnímu kritériu č. 9 Věk žadatele – v případě PO doložit výpisem z 
obchodního rejstříku ne starším 30 dnů - prostou kopií. 

• K preferenčnímu kritériu č. 10 Ochrana zemědělského půdního fondu v případě, že 
projekt podléhá stavebnímu řízení: výpis z katastru nemovitostí starý min. 5 let.  

• K preferenčnímu kritériu č. 11 Aktivní zemědělec - podpora organického hnojení: 
výpis z IZR za poslední kalendářní rok. 

• K preferenčnímu kritériu č. 13 Čestné prohlášení žadatele o pěstování plodin 
s vyšší přidanou hodnotou 
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Fiche PRV / 5 

• Dotazník k preferenčnímu kritériu č. 4 Celospolečenská odpovědnost žadatele.  
• K preferenčnímu kritériu č. 6 Podpora pilařské výroby: výpis z ARES, RES – prostá 

kopie, ne starší 60 dnů. 
• K preferenčnímu kritériu č. 7 Podpora lesnických činností: výpis z ARES, RES – 

prostá kopie, ne starší 60 dnů. 
• K preferenčnímu kritériu č. 10 Snížení provozních nákladů v důsledku realizace 

projektu: technický průkaz stroje, který v době zaregistrování žádosti žadatel 
využívá. 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.mas.orlicko.cz   

Konzultace pro žadatele: 

 
Konzultace poskytuje Ing. Ivana Glattová, tel: 464 600 708, email: 
glattova@mas.orlicko.cz.  
 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.mas.orlicko.cz jsou v sekci DOTACE, Kdy a jak žádat 
– VÝZVY zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

o „Interní postupy MAS ORLICKO, z.s.“, které upravují způsob výběru projektů na 
MAS, mimo jiné obsahují postup výběru v případě shodného bodů ve Fichích a pro 
hraniční projekty. Dále uvádějí postupy a principy pro zaručení transparentnosti 
výběru projektů a pro zamezení střetu zájmů, obsahují též Etický kodex.  

o Aktuální znění vyhlášených Fichí PRV / 1,2,3,5 
o Čestné prohlášení žadatele o pěstování plodin s vyšší přidanou hodnotou 
o Dotazník Celospolečenská odpovědnost žadatele. 

 
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. 

 
 
 
 
 
                 ……………………………………………………………………  
                                 Předseda MAS 
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