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Místní akční skupina Šumperský venkov vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
 
Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020 
 
Název SCLLD: Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II 
 
Termín vyhlášení výzvy:   24. 5. 2021 
 
Termín příjmu žádostí:   od  31. 5. 2021  do  23. 6. 2021 
podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  
 
Termín registrace na RO SZIF:   31. 8. 2021 
 
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 
kanceláři MAS Šumperský venkov, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, 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:  
Iva Václavová, vaclavova@sumperskyvenkov.cz, 775 757 132 
 
 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

Celková výše dotace pro 5. výzvu je 2 200 287,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1 a 3. 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je vyvěšen na webových stránkách 
www.sumperskyvenkov.cz.  
 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 1. výzvu 

F1  
Investice do 
zemědělských podniků 

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

300 000,- Kč 

F3 
Investice do 
nezemědělských činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – 
Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

1 900 287,- Kč 

mailto:vaclavova@sumperskyvenkov.cz
http://www.sumperskyvenkov.cz/
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Pozn.: Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na danou 
Fichi. 
 
Upozornění: Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo 
právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků, musí být zapsán v Evidenci údajů 
o skutečných majitelích. 
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu je popsán v kapitole 6.3 
Interních postupů MAS Šumperský venkov, z. s. – PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV, dostupném na 
webových stránkách www.sumperskyvenkov.cz.  

  

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 dokumentu „Interní postupy MAS Šumperský 
venkov, z. s. – PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV“. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
V případě shodného počtu bodů bude postupováno v souladu s dokumentem „Interní postupy MAS 
Šumperský venkov, z. s. – PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV“, kap. 5.3. 
 
Přílohy stanovené MAS: 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit k Žádosti o 
dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve formuláři Fiche. Předložení 
příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového hodnocení projektu. 
 

Fiche 1 – v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za: 
- Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb v oboru žadatele v území 

MAS Šumperský venkov – žadatel doloží doklad o dané spolupráci mající dopad na území 
MAS Šumperský venkov (dlouhodobá smlouva mezi subjekty, kopie faktur prokazujících 
odběr nebo dodávku surovin/služeb, apod.). 

- Množství obhospodařované půdy – žadatel doloží výpis z LPIS (ne starší než 30 dní před 
podáním Žádosti o dotaci na MAS). 

- Existence prodejního místa na území MAS Šumperský venkov – žadatel doloží 
fotodokumentaci prodejního místa 

 
Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře/webináře k přípravě projektů: 

Místo Termín Místnost 

Nový Malín 240, 788 03 10. 6. 2021 od 15:00 Zasedací místnost obce Nový Malín 

http://www.sumperskyvenkov.cz/
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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.sumperskyvenkov.cz. 
 
V jiné dny je nutné se předem telefonicky domluvit na setkání, či je možné 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 min. 3 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 www.sumperskyvenkov.cz jsou v sekci Dotace – Aktuální výzvy 
zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 aktuální znění vyhlášených Fichí 1, 3 

 Interní postupy MAS Šumperský venkov, z. s. – PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV (vč. Etického 
kodexu) 

 Metodika efektivnosti projektů ve výzvách MAS 

 další dokumenty k výzvě č. 5. 
 
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. 

 
 

 
 
 ……………………………………………………………………  

 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. 
 předseda MAS 

http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/

