
  
 

                                                                                  
 
 

 

 

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

 

Výzva MAS č. 7 PRV 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 
 

Název SCLLD: „LIDÉ VENKOVU, VENKOV LIDEM“ 
 

Termín vyhlášení výzvy: 18. 5. 2021 
 

Termín příjmu žádostí: od 18. 5. 2021 do 18. 6. 2021 – podání 

Žádostí o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasíláním přes Portál 
farmáře. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. 7. 2021 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro 

vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, popř. formátům, 
předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS 

v termínech uvedených jako úřední dny v pracovní době od 8.00 do 15.00 
hodin (pondělí až čtvrtek), od 8.00 do 12.00 hodin (pátek), vždy po 

telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. 
 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vodňanská ryba, z.s., pro které 
je schválena SCLLD. 

 
Kontaktní údaje 

MAS Vodňanská ryba, z.s. nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany 
IČ: 266 63 996 

 

Kontaktní osoba: PhDr. Alena Cepáková, cepakova@masvodryba.cz , tel.: 
602 373 536  

www.vodnanskaryba.eu  
 

 

mailto:cepakova@masvodryba.cz
http://www.vodnanskaryba.eu/


  
 

                                                                                  
 
 

 

 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:  

Celková výše dotace pro Výzvu č. 7 je 2 764 649,00 Kč.  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche č. 8.  
 

Číslo 
fiche 

Název fiche Vazba Fiche na článek 
Nařízení EP a Rady (EU) 

č. 1305/2013 

Alokace pro 
2.výzvu 

8 Investice do 

zemědělských podniků  

 

Článek 17, odstavec 1., 

písmeno a) – Investice 
do zemědělských podniků 

 2 764 649,00 Kč 

 
Pozn.: Podrobný obsah Fiche 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 farmáře.  

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche 
pouze jednu Žádost o dotaci na stejný předmět dotace. 

 

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 a případné přerozdělení 

nedočerpané alokace, postup hodnocení pro hraniční projekt, je uveden v 
dokumentu „Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při 

realizaci SCLLD 2014-2020 pro programový rámec PRV“.  
 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, která jsou 
přílohou této výzvy.  

 

V případě, že dva nebo více projektů dosáhnou v jedné Fichi shodného 

počtu bodů, je výše v pořadí ten projekt, který získal více bodů v součtu 

bodů v kritérií Velikost obce (počet obyvatel) a Plocha v ha v ANC 

oblastech (méně příznivé oblasti), na kterých žadatel hospodaří. 

http://www.vodnanskaryba.eu/


  
 

                                                                                  
 
 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního 
projektu 

Nedočerpání stanovené alokace  
V případě, že nebude alokace pro danou Fichi dočerpána, alokace se 

nepřevádí a finanční prostředky budou využity v další výzvě MAS. 

Podpora hraničního projektu  

Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu 
(tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a 

zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navyšována. 
 

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 zveřejnění a zpřístupnění 

relevantních údajů tak, aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro 
všechny bez rozdílu. 

 

Povinné přílohy  
MAS Vodňanská ryba nestanovuje žádné další povinné přílohy 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 přílohy MAS 
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze 

na výši bodového ohodnocení projektu. 
 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 
1. Výpis z LPIS, tj. z evidence využití půdy podle uživatelských vztahů dle 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ke 
dni podání Žádosti o dotaci – kopie prostá, ze které musí být 

prokazatelné, že byla pořízena v období od vyhlášení Výzvy do doby 

podání Žádosti o dotaci. 
 

 
Konzultace pro žadatele 

Žadatelé mohou své projekty konzultovat se zaměstnanci MAS. V případě 
osobní konzultace je nutné si domluvit termín a čas konzultace předem. 



  
 

                                                                                  
 
 

 

Osobní konzultace se uskuteční za předpokladu dodržování platných 
epidemiologických opatření.  

Konzultační dny a hodiny pro osobní konzultace: konzultace se budou 
konat v zasedací místnosti MAS Vodňanská ryba ve dnech: pondělí 

až čtvrtek 8:00 – 15:00 hod., pátek – 8:00 – 12:00 hod. pouze po 
telefonickém objednání. 

Je možné také využít on line konzultace na e mail: 
cepakova@masvodryba.cz nebo tel.: 602 373 536 (Alena Cepáková). 

Veškeré konzultace jsou bezplatné. 
 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů: 

 
 

Fiche č. termín čas místo 

č. 8 Investice do 

zemědělských podniků 

31. 5. 2021 od 8 

do18,00 

hodin 

zasedací místnost MAS 

Vodňanská ryba, nám. 

Svobody 10, 389 01 
Vodňany 

 
Seminář se uskuteční v souladu s  platnými epidemiologickými 

opatřeními, tzn. počet účastníků v zasedací místnosti se bude řídit 
NV – max. počet osob ve vnitřních prostorech a zakrytí úst 

respirátorem FFP2.  Je proto nutné se na seminář přihlásit 
nejpozději do 27. 5. 2021 s tím, že účastníkům bude sdělen přesný 

čas jejich účasti na semináři. V případě, že by počet zájemců 
převýšil časovou kapacitu, bude zajištěn seminář ve stejném 

rozsahu dne 1. 6. 2021 a nabídnut případným  dalším zájemcům. 

 
Při komunikaci s MAS při doplňování žádostí o dotaci na výzvu SZIF 

(případně při jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve 
předání dokumentu na MAS ke kontrole a podpisu) doporučujeme 

žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 2 – 3 pracovních dní 
před termínem předání na SZIF.  

 
Závěrečné ustanovení:  

Na webových stránkách MAS www.vodnanskaryba.eu  jsou v sekci Výzvy 
MAS - PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:  

 
1. Text Výzvy MAS č. 7 PRV 

2. Souhlas s vyhlášením výzvy 

mailto:cepakova@masvodryba.cz
http://www.vodnanskaryba.eu/


  
 

                                                                                  
 
 

 

3. Přehled Fichí: Fiche č. 8 
4. Seminář pro žadatele - pozvánka, prezentace 

5. Interní postupy MAS pro PRV 
6. Etický kodex PRV 

7. Počet obyvatel v obcích v územní působnosti MAS Vodňanská ryba 
k 31. 1. 2020. 

 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů 

platí platná Pravidla pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na 
internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 

 
 

 
 

 
 

                                                         PhDr. Alena Cepáková 
                                                   ……………………………………………….. 

                                                předsedkyně MAS Vodňanská ryba, z.s. 
 

 

http://www.szif.cz/
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