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Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

Výzva MAS č. 2 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 území MAS Litomyšlsko 2014–2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 29. 3. 2019 

 

Termín příjmu žádostí: od 29. 3. 2019 do 30. 4. 2019 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019 

 

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 PO – PÁ: 9:00 – 

15:00 hod., 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:  

MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč, www.mas-lit.cz 

Ing. Petr Vomáčka, tel.: +420 733 705320, e-mail: info@mas-lit.cz 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 19 578 709,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 

 

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 2. výzvu 

F1  Investice do lesních  

cest 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  

Lesnická infrastruktura 

3 000 000,- Kč 

 

F2 Investice do polních  

cest 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  

Zemědělská infrastruktura 

700 000,- Kč 

F3 Podpora  

protipovodňových  

opatření v lesích 

Článek 24, odstavec 1., písmeno a)  

Zavádění preventivních  

protipovodňových opatření v lesích 

1 500 000,- Kč 

F4 Podpora lesních stezek Článek 25 Neproduktivní investice 

v lesích 

553 631,- Kč 

F5 Podpora podnikání Článek 19, odstavec 1, písmeno b)  

Podpora investic na založení nebo  

rozvoj nezemědělských činností 

4 173 083,- Kč 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.mas-lit.cz  

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude se postupovat podle 

ustanovení v kapitole Výběr projektů v dokumentu „Interní postupy MAS 

pro implementaci SCLLD – Program rozvoje venkova“. 

 

Podpora hraničního projektu je řešena ustanovením v kapitole Výběr projektů 

v dokumentu „Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD – Program rozvoje 

venkova“. 

 

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 je uveden v „Interní postupy MAS 

pro implementaci SCLLD – Program rozvoje venkova“. 

 

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

 

V případě shodného počtu bodů se bude postupovat podle ustanovení v kapitole Věcné 

hodnocení v dokumentu „Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD – Program 

rozvoje venkova“. 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Povinné přílohy stanovené MAS: 

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti 

nebudou MAS přijaty.  

MAS Litomyšlsko nestanovuje povinné přílohy nad rámec povinných příloh uvedených 

v Pravidlech pro operaci 19.2.1. 

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

F6 Podpora zemědělství Článek 17, odstavec 1., písmeno a)  

Investice do zemědělských podniků 

5 171 000,- Kč 

F7 Podpora zpracování a  

prodeje zemědělské  

produkce 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)  

Zpracování a uvádění na trh  

zemědělských produktů 

1 480 000,- Kč 

F8 Podpora lesnictví,  

zpracování produktů  

lesnictví a prodeje  

produkce 

Článek 26 Investice do lesnických  

technologií a zpracování lesnických  

produktů, jejich mobilizace a  

uvádění na trh 

2 216 255,- Kč 

F9 Podpora společného 

regionálního prodeje a 

regionální identity 

Článek 35, odstavec 2., písmeno d)  

Horizontální a vertikální spolupráce 

mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních 

trhů 

784 740,- Kč 

http://www.mas-lit.cz/
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Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši 

bodového ohodnocení projektu. 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za konkrétní preferenční kritéria uvedená 

v dané Fichi, řídí se ustanoveními dané Fiche. Žadatel může doložit nepovinné přílohy, 

které budou prokazovat plnění preferenčních kritérií. 

 

Pro Fichi F1 – Investice do lesních cest 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v kritériu Napojení lesní cesty, 

pak doloží mapu s vyznačením napojení lesní cesty (prostá kopie). 

 

Pro Fichi F4 – Podpora lesních stezek 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v kritériu Zpřístupnění 

atraktivity, pak doloží potvrzení obce, na jejímž katastrálním území se atraktivita 

nachází, o místním významu atraktivity (prostá kopie). 

 

Pro Fiche:  F5 – Podpora podnikání 

F6 – Podpora zemědělství 

F7 – Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce 

F8 – Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce 

F9 – Podpora společného regionálního prodeje a regionální identity 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v kritériu Spolupráce v území, 

pak doloží smlouvy/dohody o spolupráci (prostá kopie). 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v kritériu Podpora 

zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, pak doloží doklad 

o zaměstnávání znevýhodněných osob dle vzoru (prostá kopie). 

 

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

MAS: www.mas-lit.cz/prv-2014-2020/. 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

 

Termín a místo konání semináře pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách 

MAS: www.mas-lit.cz/prv-2014-2020/. 

 

V jiné dny jsou zaměstnanci kanceláře MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS (vždy 

nejlépe po předchozí domluvě) nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu 

na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.mas-lit.cz jsou v sekci Dotace MAS – Dotace CLLD 

2014-2020 – Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko – PRV 2014 – 2020 zveřejněny všechny 

aktuální dokumenty k 2. výzvě: 

 Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD – Program rozvoje venkova (včetně 

vzoru etického kodexu) 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 Text 2. výzvy a její přílohy 

 Odkazy na další dokumenty, příručky a návody vydané SZIF 

 

Pro žádosti o dotaci a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla 

pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na webových stránkách www.eagri.cz/prv a 

www.szif.cz. 

http://www.mas-lit.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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                 ……………………………………………………………………  

                                 Ing. Petr Vomáčka 

    ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s 


