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Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. 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: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro 

období 2014 - 2020“  

 

Termín vyhlášení výzvy: 15.01.2019 

 

Termín příjmu žádostí: od 01.02.2019 do 08.03.2019 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. květen 2019 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:  

V době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední hodiny 

jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je 

nutno rezervovat.  
Vybrané přílohy může žadatel (vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům) předložit na 

MAS v listinné podobě, v ostatních případech jsou přílohy podány společně s žádostí přes 

Portál Farmáře. 

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.  
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Kontaktní údaje:  

Jméno Funkce Telefon E-mail 

Konzultace a 
předkládání příloh 

k žádosti v listinné 
podobě na 

poradenském místě 

Mgr. Aneta 
Šlechtová 

Manažer 
SCLLD 

566 590 394 mas@zubrizeme.cz 
Bystřice nad 
Pernštejnem 

Ing. Lada 
Scherrerová 

Manažer 
SCLLD 

739 393 121 
566 590 393 

scherrerova@zubrizeme.cz 

Nové Město na Moravě 
(pondělí, středa) 

 
Bystřice nad 
Pernštejnem 

 (úterý, čtvrtek, pátek) 

Ing. Lada 
Jindrová 

Manažer 
SCLLD 

739 393 111 jindrova@zubrizeme.cz 
Bystřice nad 
Pernštejnem 

 

 

Úřední dny pro konzultace a případný příjem příloh v listinné podobě: 

 
 

MAS Zubří země, o.p.s. 
Poradenské místo  

Bystřice nad Pernštejnem 
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem   

(za budovou MěÚ Bystřice n. P.) 
 

MAS Zubří země, o.p.s. 
Poradenské místo Nové Město na Moravě 

Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě 
(budova Polikliniky, dveře č. 217 –  

vedle ordinace MUDr. Holka) 

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Pátek 8:00 – 12:00  
 

 

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

 

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

 

 
 
 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 5. výzvu je 4 617 715,- Kč.  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 12 a 15.  

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 5. výzvu 

F12 

Modernizace 

nezemědělského 

podnikání 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

19.1.b - Podpora investic na 

založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

3 684 370,- Kč 

 

F15 

Zvyšování 

konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a 

navazujících oborů 

Článek 26 - Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

933 345,- Kč 

 

mailto:mas@zubrizeme.cz
mailto:scherrerova@zubrizeme.cz
mailto:jindrova@zubrizeme.cz


 

  
MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice n. P., mas@zubrizeme.cz 

 

3 

 

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

MAS Zubří země, o.p.s.: http://zubrizeme.cz/prv-4-vyzva/ 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude 

převedena na základě „Interních postupů MAS pro Program rozvoje venkova“. 

Podpora hraničního projektu je také uvedena v kapitole 3.2. dokumentu „Interní 

postupy MAS pro Program rozvoje venkova“, který je přílohou této výzvy. 

 

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 obecně popsán v Interních postupech MAS pro 

Program rozvoje venkova (kap. 3.2.) a v Jednacím řádu Výběrové komise, který je 

rovněž přílohou Interních postupů MAS pro Program rozvoje venkova.  

Postup v případě shodného počtu bodů je uveden v kap. 2.2. v Interních postupech MAS 

pro Program rozvoje venkova. 

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

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádostí – má vliv pouze na výši 

bodového ohodnocení projektu. 
 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci Fiche 12 je:  

• V případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za velikost podniku, doloží při 

Žádosti o dotaci vyplněnou přílohu č. 5 dle pravidel 19.2.1. 
 

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

http://zubrizeme.cz/prv-4-vyzva/ 

 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

31.01.2019, 15:30 
Zasedací místnost MěÚ Nové 

Město na Moravě 

Seminář pro žadatele k 5. výzvě 

MAS pro Program rozvoje venkova 

05.02.2019, 15:30 
Zasedací místnost MěÚ 

Bystřice nad Pernštejnem 

Seminář pro žadatele k 5. výzvě 

MAS pro Program rozvoje venkova 

 

V jiné dny jsou manažeři MAS k dispozici v úředních hodinách poradenských míst MAS 

nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na 

webových stránkách MAS. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS Zubří země (www.zubrizeme.cz) jsou v sekci Aktuální 

výzvy, Výzvy PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Interní postupy MAS pro Program rozvoje venkova 

• Další související dokumenty k Interním postupům MAS pro Program rozvoje 

venkova: 

- Jednací řády Výběrové komise / Programového výboru / Kontrolního výboru 

http://zubrizeme.cz/prv-4-vyzva/
http://zubrizeme.cz/prv-4-vyzva/
http://www.zubrizeme.cz/
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- Etický kodex (Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti 

zaměstnance/člena orgánu MAS Zubří země) 

- Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum 

- Potvrzení o převzetí žádostí k hodnocení 

- Vzor – vzdání se práva podat žádost o přezkum 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí s přehledem preferenčních kritérií 

• Seznam podpořených projektů MAS Zubří země, o.p.s. - programového 

rámce PRV z 1., 2. a 3. výzvy MAS pro PRV (podklad pro vyhodnocení kritéria: 

Projekt prvožadatele) 

• Vzory příloh stanovených MAS  

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí 

aktualizovaná Pravidla pro operaci 19.2.1, platná pro rok 2019, která jsou zveřejněna na 

internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

                 …………………………………………………………  

                               Ředitelka MAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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Příloha – Podrobný obsah fichí: 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche Max. míra podpory 

Alokace 

Fiche v Kč 

Min/max. 

způsobilé 

výdaje v Kč 

12 

Modernizace 

nezemědělského 

podnikání 

Malý + mikro podnik 45 % 

Střední podnik 35% 

Velký podnik 25 % 

3 684 370 
50 000 / 

5 000 000 

Definice příjemce dotace  

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky, jakož i zemědělci  

Stručný popis Fiche  

Podporovány budou pouze na investiční výdaje: stavební obnova (přestavba, 

modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně 

nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně 

stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a 

příslušné zázemí); pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 

nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, 

hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před 

uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání); doplňující výdaje 

jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích 

stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně). 

Oblasti podpory  

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v 

odvětví oceli36, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby 

syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 

12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s 

výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s 

pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a 

pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M 

(Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti 

cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související 

se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a 

kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 

(Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a 

rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně 

pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a 

pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku37 nebo 

ubytovací kapacitu. 
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Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Max. míra 

podpory 

Alokace 

Fiche Kč 

Min/max. 

způsobilé 

výdaje v Kč 

15 

Zvyšování konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a 

navazujících oborů 

50% 933 345 
50 000 / 

1 866 690 

Definice příjemce dotace  

V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: držitelé (vlastníci, 

nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich 

sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním 

podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými 

osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky 

obcí.  

V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být 

žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v 

lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.  

V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: fyzické nebo právnické 

osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro, 

malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, 

dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví. 

Stručný popis Fiche  

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na 

lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů včetně dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro 

přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou 

činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících 

provozoven včetně technologického vybavení. 

Oblasti podpory  

Podpora je zaměřena na nákup strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu 

a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví; strojů ke zpracování potěžebních zbytků; 

strojů pro přípravu půdy před zalesněním; strojů, technologií, zařízení a staveb pro 

lesní školkařskou činnost; strojů a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest; mobilních 

strojů pro sortimentaci a pořez dříví a dále výstavbu či modernizaci dřevozpracujícího 

provozu - stavba a technologické vybavení a na nákup nemovitosti v případě 

dřevozpracujícího provozu. 

 


