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Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z.s.  vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
 
Výzva MAS č. 7 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 pro 

území MAS Ekoregion Úhlava 

 
Termín vyhlášení výzvy: 18.5.2021 

 
Termín příjmu žádostí: od 18.5.2021 do 30.6.2021 - 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 termínech uvedených jako úřední dny pondělí a čtvrtek, vždy po 
telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. Přílohy v listinné podobě 
se předkládají v kanceláři MAS - Náměstí 81; 340 22 Nýrsko, 2. patro. 
 

Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  

 

Kontaktní údaje:  

Tomáš Havránek, havranek@ekoregion-uhlava.cz, 775 764 417 
 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 
Celková výše dotace pro 7. výzvu je 13 090 924,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche  1, 5 a 7. 
 

 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 7. výzvu 

F1 Investice do 

zemědělských 
podniků 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 

Investice do zemědělských podniků 

1 590 924,- Kč 

F5 Podpora 
investic na 
založení nebo 

rozvoj 
nezemědělský
ch činností 

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

1 500 000,- Kč 

F7 Základní 

služby a 

Článek 20 – Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech 

10 000 000,- Kč 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je vyvěšen na webových stránkách 
www.ekoregion-uhlava.cz. 

 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
 

Alokace nevyčerpaná v rámci jednotlivých Fichí v jedné výzvě bude převedena do další 
výzvy do alokací stejných Fichí. Nebude-li vyčerpána alokace Fiche v rámci poslední výzvy 
MAS, bude poměrně rozdělena do ostatních Fichí podle výše převisu poptávaných 
prostředků. 

 
Hraniční projekt je první nevybraný projekt v dané Fichi, který splňuje minimální 
stanovenou výši bodů. Hraniční projekty nebudou podporovány.  
 

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 ve Vnitřním předpisu MAS Ekoregion 
Úhlava, z.s. pro administraci žádostí o dotaci v programovém rámci PRV. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fiche, která je přílohou této výzvy.  

 
V případě, že v rámci jedné Fiche obdrží dva nebo více projektů shodný počet bodů, bude 
pořadí takových projektů sestaveno podle výše požadované dotace. Upřednostněny budou 
projekty s nižší požadovanou dotací před projekty s vyšší požadovanou dotací. 

 
Přílohy stanovené MAS: 
 

MAS nestanovuje povinné ani nepovinné přílohy nad rámec pravidel pro operaci 

19.2.1. 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů: 

3.6.2021 10:00 Kancelář MAS 

 
V úřední dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze 
domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových 
stránkách. Vždy je nutné telefonicky domluvit termín a časový rozsah konzultace. 
 

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 2 pracovních dní před termínem předání na SZIF. 
 
  

obnova vesnic 
ve 

venkovských 
oblastech 
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Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS: www.ekoregion-uhlava.cz jsou v sekci Strategie území 

2014 – 2020 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 
 

 Vnitřní předpis MAS Ekoregion Úhlava, z.s. pro administraci žádostí o dotaci 
v programovém rámci PRV včetně Etického kodexu 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 
 Text výzvy, formulář výzvy SZIF 
 Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 
 Aktuální znění Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova 

na období 2014 – 2020 
 Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, 

jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 
2014 – 2020 (Pravidla MAS) 

 
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. Josef Rousek  
                                 Předseda MAS 

http://www.ekoregion-uhlava.cz/

