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MAS Zubří země, o.p.s. (dále jen MAS) vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 - 2020“ 
schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR  

a ŘO Programu rozvoje venkova 
 

Výzva MAS č. 1 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 

Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 1.3.2017 

 

Termín příjmu žádostí: od 29.3.2017 do 13.4.2017 do 14 hodin v termínech 

termínech uvedených jako úřední hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po 

telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 14. července 2017 

 

Místo podání žádostí:  

 Bystřice nad Pernštejnem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (za 

budovou MěÚ Bystřice n. P.) 
 Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky, dveře                

č. 217 – vedle ordinace MUDr. Holka), 592 31 Nové Město na Moravě 

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé 

mohou předkládat projekty, pouze pokud mají na území MAS místo realizace.  
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Kontaktní údaje:  

 

Jméno Funkce Telefon E-mail 

Konzultace a 
předkládání žádostí 

na poradenském 
místě 

Ing. 
Jarmila 

Zemanová 

Ředitel, 
vedoucí 

zaměstnanec 
SCLLD 

731 575 342 

566 590 394 
zemanova@zubrizeme.cz 

Bystřice nad 

Pernštejnem 

Ing. Lada 

Marková 

Manažer 

SCLLD 

739 393 121 

566 590 393 
markova@zubrizeme.cz 

Nové Město na Moravě 
(pondělí) 

 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

 (úterý - pátek) 

Ing. Lada 

Jindrová 

Manažer 

SCLLD 
739 393 111 jindrova@zubrizeme.cz 

Bystřice nad 

Pernštejnem 

 

 

Úřední dny pro konzultace a příjem žádostí: 

 
MAS Zubří země, o.p.s. 

Poradenské místo Bystřice nad Pernštejnem 
MAS Zubří země, o.p.s. 

Poradenské místo Nové Město na Moravě 

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 

 
 

 
 
 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 8 000 000,- Kč.  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 7, 8, 12 a 15. 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 1. výzvu 

F7 
Modernizace 

zemědělského podnikání 

Čl.17.1.a - Investice do 

zemědělských podniků, Pravidel 

19.2.1 

2 000 000,- Kč 

 

F8 
Modernizace zpracování 

zemědělských produktů 

Čl.17.1.b - Zpracování a uvádění 

na trh zemědělských produktů, 

Pravidel 19.2.1 

2 000 000,- Kč 

 

F12 

Modernizace 

nezemědělského 

podnikání 

Čl.19.1.b - Podpora investic na 

založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností,  

Pravidel 19.2.1 

2 000 000,- Kč 

 

F15 

Zvyšování 

konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a 

navazujících oborů 

Čl.26 - Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh, Pravidel 19.2.1 

2 000 000,- Kč 

 

mailto:zemanova@zubrizeme.cz
mailto:markova@zubrizeme.cz
mailto:jindrova@zubrizeme.cz
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Pravidla pro operaci 19.2.1 jsou zveřejněna zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2014/aktuality/aktualizace-pravidel-pro-implementaci.html 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou č. 1-4 této výzvy a je také vyvěšen na webových 

stránkách www.zubrizeme.cz. Součástí Fichí jsou rovněž preferenční kritéria pro výběr 

projektů. 

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu jsou uvedeny 

v kapitole 8 dokumentu „Interní postupy MAS pro Program rozvoje venkova“, který 

je přílohou č. 6 této výzvy. 

 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 

Postup výběru projektů je obecně popsán v Interních postupech MAS pro Program 

rozvoje venkova (Příloha č. 6 výzvy) v Jednacím řádu Výběrové komise (příloha č. 2 

Interních postupů MAS pro Program rozvoje venkova, který je přílohou této výzvy. Tento 

jednací řád obsahuje také Etický kodex osob podílejících se na hodnocení projektů 

(příloha č. 3 Interních postupů MAS pro Program rozvoje venkova). 

 

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 jsou:  

 V případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za regionální produkci, tak musí 

doložit musí doložit prostou kopii certifikátu k produktům pocházejícím z území 

MAS Zubří země označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo 

označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění 

Regionální potravina nebo je držitelem regionální značky „Vysočina regionální 

produkt“. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za ekologické podnikání, tak 

musí doložit platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo 

bioprodukce, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe 

dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. 

a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., včetně jeho příloh. U žadatelů 

v přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní 

organizací. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za šetrnost vůči životnímu 

prostředí musí popsat do Žádosti o dotaci, jak šetrnost vůči životnímu prostředí 

naplňuje. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za úsporu energií musí popsat 

do Žádosti o dotaci, jak úsporu energií naplňuje. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za spolupráci s regionálními 

dodavateli, musí doložit platnou dodavatelsko-odběratelskou smlouvou s 

regionálními dodavateli, která je uzavřena na dobu udržitelnosti projektu. 

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy, 

doloží při Žádosti o dotaci výpis z katastru nemovitostí (elektronický náhled). 

 V případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za velikost podniku u Fiche č. 7, 

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

 

http://www.zubrizeme.cz/
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Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

9.3.2017, 16:00 Zasedací místnost MěÚ 

Bystřice nad Pernštejnem 

Seminář pro žadatele k 1. výzvě 

15.3.2017, 15:30 Zasedací místnost MěÚ 

Nové Město na Moravě 

Seminář pro žadatele k 1. výzvě 

 

V jiné dny jsou manažeři a vedoucí pracovník MAS k dispozici v úředních hodinách 

provozoven kanceláře 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 jsou v sekci Aktuální výzvy, Výzvy PRV 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Územní vymezení – mapa MAS Zubří země 

• Interní postupy MAS pro Program rozvoje venkova 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Vzory příloh stanovených MAS 

 

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

znění Pravidel pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách 

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

 

 

Tuto výzvu schválil Programový výbor MAS Zubří země, o.p.s. dne ………… 2017. 

 

 

 

 

 

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

                                      ředitelka MAS  


