
  
 

                                                                                  

 

 

 
 

MAS Vodňanská ryba, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS 
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem 
zemědělství (TO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva MAS č. 1 PRV 
k pUedkládání Žádostí o podporu v rámci operace 1ř.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: „LIDÉ VENKOVU, VENKOV LIDEM“ 
 

Termín vyhlášení výzvy: 16.8.2017 

 

Termín pUíjmu žádostí: od 1.9.2017 do 18.9.2017 

od 1. 9. 2017 od 9:00 hodin do 18. 9. 2017 do 15:00 hodin 

Vždy po telefonické domluvě a upUesnění času, který je nutno rezervovat. 

 

Termín registrace na RO SZIF: do 30.9.2017 

Místo podání žádostí: KanceláU MAS Vodňanská ryba, z.s. nám. Svobody 10, 
3Řř 01 Vodňany. 
 

Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vodňanská ryba, z.s., pro které je 
schválena SCLLD. 
Žadatelé mohou pUedkládat projekty, pouze pokud mají na území MAS 
Vodňanská ryba, z.s. místo realizace.   
Projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS Vodňanská ryba, z.s. za 
pUedpokladu, že prospěch z projektu pUipadne do území MAS. 
 
Kontaktní údaje:  
Manažer programového rámce Program rozvoje venkova: PhDr. Alena 
Cepáková, cepakova@centrum.cz, tel.: 602 373 536  

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD: PhDr. Alena Cepáková, 
cepakova@centrum.cz, tel.: 602 373 536  

Pracovník pro animaci SCLLD: Ing. Jaroslav Stluka, stluka@masvodryba.cz tel. 
602 551 595 

 

 



  
 

                                                                                  

 

 

Adresa 

MAS Vodňanská ryba, z.s. nám. Svobody 10, 3Řř 01 Vodňany 

www.vodnanskaryba.eu  
 

Seznam vyhlášených Fichí a pUedpokládaná alokace:  
Celková výše dotace na 1 Výzvu je 3 750 000,00 Kč.  
Žadatelé mohou pUedkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 a 2.  
 

Číslo 
fiche 

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

Alokace pro 

1.výzvu 

1 Investice do zemědělských 
podniků  
 

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

zemědělských podniků 

2 500 000,00 

2.  Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů  
 

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

1 250 000,00 

Pozn.: Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také umístěn na webových 
stránkách www.vodnanskaryba.eu  

 

Postup podání žádostí:  
Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele v Portálu farmáUe. 
Žadatel pUedává kompletně vyplněný formuláU Žádosti o dotaci včetně 
povinných pUíloh, pUíp. pUíloh stanovených MAS v elektronické podobě v pUedem 
dohodnutém termínu (vybrané pUílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, 
pUíp. formátům, pUedložit v listinné podobě). MAS Žádost o dotaci vytiskne a 
žadatel ji pUed pracovníkem MAS podepíše. Pokud žadatel podává Žádost o 
dotaci prostUednictvím zmocněného zástupce/zástupců (na základě plné moci, 
která nemusí být ověUena), musí zmocněný zástupce k Žádosti o dotaci pUedložit 
zvlášť vytištěná čestná prohlášení s ověUeným podpisem žadatele, pUípadně 
statutárního orgánu žadatele v souladu se stanoveným způsobem pro 
právoplatné jednání a podepisování za pUíslušnou právnickou osobou. Za datum 
podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podpisu Žádosti o dotaci 
pUed pracovníkem MAS. V jednom kole pUíjmu žádostí může žadatel podat v 
rámci jedné Fiche pouze jednu Žádost o dotaci na stejný pUedmět dotace. 
 

 

 

 

http://www.vodnanskaryba.eu/
http://www.vodnanskaryba.eu/


  
 

                                                                                  

 

 

Postup v pUípadě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu 

Nedočerpání stanovené alokace  
Jestliže se pUedpokládaná alokace jedné nebo více fichí nevyčerpá (požadavek o 
dotaci je menší než alokace), pUesune se nevyčerpaná alokace do jiné z 
vyhlášených fichí v rámci dané výzvy. PUesun nevyčerpaných finančních 
prostUedků do jiné fiche proběhne na základě rozhodnutí Programového výboru 
dle těchto principů:  
- podpora projektů s tvorbou pracovních míst  
- podpora projektů ve fichi s velkou absorpční kapacitou (s pUevisem 
projektových žádostí)  
- dosažení cílů finančního plánu  
PUípadně může Programový výbor rozhodnout o pUesunu nevyčerpaných 
finančních prostUedků do další výzvy MAS. 
 
Tešení podpory hraničního projektu  
Programový výbor může rozhodnout o podpoUe tzv. hraničního projektu nad 
rámec finančního plánu v pUípadě, že pUedložený hraniční projekt významně 
pUispívá k naplňování stanovených cílů SCLLD (tj. napU. tvorba pracovních míst 
atp.) tak, aby byl hraniční projekt podpoUen v plné výši.  
Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze tak navýšit z důvodu podpory 
hraničního projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a 
zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů. 
 

Výběr projektů a postup v pUípadě shodného počtu bodů  

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi pUedloženými žádostmi. 
Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet 
podpoUených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi. Postup pro 
hodnocení a výběr projektů a pUípadné pUerozdělení nedočerpané alokace, 
postup hodnocení pro hraniční projekt, je uveden v dokumentu „Interní postupy 
MAS pro výzvy a hodnocení projektů pUi realizaci SCLLD 2014-2020 pro 

programový rámec PRV“. Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí 
Fichí, které jsou pUílohou této výzvy. V pUípadě shodného počtu bodů rozhoduje:  
1. vyšší počet vytvoUených pracovních míst v rámci projektu,  
2. v pUípadě i této shody, bude zvýhodněn projekt s nižší částkou způsobilých 
výdajů, 

3. pokud bude shoda i v tomto bodě, bude zvýhodněno místo realizace, v obci, 

která má méně obyvatel (k 1.1. pUedchozího roku dle údajů ČSÚ). 
 

 

 

 



  
 

                                                                                  

 

 

Zaručení transparentnosti  
Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, 
pravidel, metodik, pokynů) vztahujících se k tématu transparentnosti v 
kompetenci MAS, a to zejména v zajištění zveUejnění a zpUístupnění relevantních 
údajů tak, aby byl zajištěn rovný pUístup k informacím pro všechny bez rozdílu. 
 

Povinné pUílohy  
Žadatel doloží k žádosti o dotaci PUílohu 5 – Prohlášení o zaUazení podniku do 
kategorie mikropodniků, malých a stUedních podniků (MSP) 
 

MAS Vodňanská ryba nestanovuje žádné další povinné pUílohy nad rámec 
Pravidel Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1. 
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. 
 

 

Nepovinné pUílohy MAS 

PUedložení nepovinných pUíloh nemá vliv na pUíjem žádosti – má vliv pouze na 
výši bodového ohodnocení projektu. 
 

Nepovinnými pUílohami Žádosti o dotaci jsou:  
 V pUípadě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za zaměUení projektu 
na rekonstrukci nebo modernizaci stávajících staveb včetně pUístaveb do 
75% původní stavby, doloží výpis z KN (kopií prostou), 

 v pUípadě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za uplatnění inovačních 
metod nebo technologií Uešení v rámci projektu, doloží to formou 
dokumentů, prokazující tuto skutečnost, 

 v pUípadě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za uplatnění 
ekologických principů v rámci projektu, doloží to formou dokumentů, 

prokazující tuto skutečnost, 
 v pUípadě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za partnerství, doloží 
to platným Prohlášením o partnerství nebo platnou Smlouvou o 

partnerství, 
 v pUípadě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že hospodaUí 
v LFA oblastech (méně pUíznivé oblasti) na ploše min. 1 ha, doloží výpis 
z LPIS a výpis z KN (kopie prosté),  

 v pUípadě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zahájil činnost 
jako mladý začínající zemědělec – fyzická osoba -  doloží doklad o 
dosaženém věku (napU. kopii průkazu totožnosti), doklad o dosažení min. 
zemědělské kvalifikace (kopií prostou), event. čestné prohlášení, že si tuto 
kvalifikaci doplní do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, 
dále doloží výpis z Evidence zemědělského podnikatele (kopií prostou), 



  
 

                                                                                  

 

 

čestné prohlášení, že neplnil pUed podání žádosti o dotaci funkci 
statutárního zástupce právnické osoby provozující zemědělskou činnost  a 

čestné prohlášení, že v pUedchozích letech nebyl evidován jako 
samostatně hospodaUící rolník.  
Pokud požaduje bodové zvýhodnění žadatel – právnická osoba - mladý 
začínající zemědělský podnik, který je Uízen fyzickou osobou/osobami, 

doloží doklad o dosaženém věku za všechny fyzické osoby, které ho Uídí, 
čestné prohlášení, že poprvé plní funkci statutárního orgánu a čestné 
prohlášení, že se podílí na základním kapitálu ze 100%, nebo součet 
podílů všech mladých začínajících zemědělců tvoUí 100% základního 

kapitálu, čestné prohlášení, že je oprávněn za právnickou osobu jednat 
samostatně a čestné prohlášení, že nebyl/li v pUedchozích letech 
evidován/evidováni jako samostatně hospodaUící rolník/rolníci. 

 v pUípadě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že nebyl 
v období 2014-2020 finančně podpoUen z PRV pUes MAS Vodňanská ryba, 
doloží Čestné prohlášení o této skutečnosti. 

 

Konzultace pro žadatele 

Konzultační hodiny v kanceláUi MAS Vodňanská ryba: pondělí – pátek od Ř:00 – 

12:00 a 13:00 – 15:00 
 

MAS Vodňanská ryba  poUádá pro veUejnost a žadatele semináU k pUípravě 
projektů dne 2Ř.8. 2017 v 14 hodin v sídle MAS.  
V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláUe MAS nebo 
lze domluvit setkání u žadatele. 
 
Závěrečné ustanovení:  
Na webových stránkách MAS www.vodnanskaryba.eu  jsou v sekci Výzvy MAS - 
PRV zveUejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě.  
 
1. Výzva MAS č. 1 PRV 

2. Fiche č. 1 
3. Fiche č. 2 

4. Interní postupy MAS 

5. Etický kodex PRV 
6. Pravidla pro žadatele PRV 

7. Žádost o pUístup do Portálu FarmáUe 
Ř. Postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci pUes Portál FarmáUe 

ř. PUíloha 5 – Prohlášení o zaUazení podniku do kategorie mikropodniků, malých 
a stUedních podniků (MSP) 

http://www.vodnanskaryba.eu/


  
 

                                                                                  

 

 

10. Instrukce pro vyplnění PUílohy 5 - Prohlášení o zaUazení podniku do 
kategorie mikropodniků, malých a stUedních podniků (MSP) 
11. Pozvánka na semináU 
 

 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpoUených projektů platí 
Pravidla pro operaci 1ř.2.1, která jsou zveUejněna na internetových stránkách 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 
 

 

 
 

 
                                                         PhDr. Alena Cepáková 

                                                   ……………………………………………….. 
                                                pUedsedkyně MAS Vodňanská ryba, z.s. 

http://www.szif.cz/

