MAS Hranicko z. s. vyhlašuje Výzvu č.5 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.
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Programu

Název SCLLD: Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
Termín vyhlášení výzvy: 22.1.2020
Termín příjmu žádostí: od 22.1.2020 do 28.2.2020 včetně - podání Žádosti o dotaci
na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 15.5.2020
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 denně od 10 do 14h, vždy po telefonické domluvě a
upřesnění času, který je nutno rezervovat. Kancelář MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328,
Hranice, 753 01 (Kunzova vila – zámeček)
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Mgr. František Kopecký
773 58 30 20, f.kopecky@regionrhanicko.cz
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro Výzvu č.5 je 3 380 845,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí

Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.4
Vazba na
článek Nařízení
PRV:
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:
Oblasti
podpory:
Uspořádání právních
vztahů k dotčeným
nemovitostem

Definice
příjemce
dotace:
Výše
způsobilých
výdajů:
Míra dotace:

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
2 372 790 Kč

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků
Analýza sektoru zemědělství ukázala, že v oblasti zemědělství dochází ke značnému opotřebení
výrobního majetku. Nestabilita cen na trhu zemědělských produktů a nízká profitabilita aktivit
omezuje generování dostatečných zdrojů na jeho obnovu a modernizaci. Důsledkem je narušování
konkurenceschopnosti zemědělců. Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a
udržitelnosti zemědělského podniku. Přispěje ke zvýšení životaschopnosti a zlepšení hospodářské
výkonnosti zemědělských podniků, zlepší konkurenceschopnost všech druhů zemědělské činnosti,
podpoří zavádění inovativních zemědělských technologií, usnadní jejich restrukturalizaci
a modernizaci, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientaci na trh.

SC 1.3. Propojování místní výroby a spotřeby
- Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
- nákup nemovitosti do 10% způsobilých výdajů
a to do výše maximálních hodnot některých výdajů, na které může být
poskytnuta dotace dle Přílohy č.3 Pravidel 19.2.1. PRV
- vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem,
pacht, věcné břemeno a právo stavby

Zemědělský podnikatel

min. 100.000,- Kč
max. 1.750.000,- Kč
50-70% (+10% pro mladého zemědělce, +10% pro hospodaření v ANC)

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV

Název

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty
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opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.4
Vazba na
článek Nařízení
PRV:
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:

447 965 Kč
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Analýza sektoru zemědělství ukázala, že průřezovým znakem sektoru zemědělství je nízký podíl
produktů s vysokou přidanou hodnotou. V regionu stále není dostatečně rozvinuta tradice
zpracování zemědělské produkce do podoby spotřebitelských výrobků využívajících místní zdroje,
posilujících místní ekonomické aktivity a dotvářejících image regionu. Podpora je zaměřena
na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3, přičemž výstupem procesu produkce může být i
produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Investice podpoří organizaci potravinového
řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, zlepší
konkurenceschopnost prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského
řetězce prostřednictvím programů jakosti a přidáváním hodnoty zemědělským produktům.

SC 1.3. Propojování místní výroby a spotřeby
-

-

Oblasti
podpory:

-

-

výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních
ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií
souvisejících se sledovatelností produktů)
- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků
a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních
vod
investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně
marketingu (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny
max. 1.500.000,- Kč, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
pořízení užitkových vozidel kategorie N1 a N2 bez podkategorie G, pouze
pro účely kódu 012 Uvádění zemědělských produktů na trh (max. limity dle
typů a vybavení vozidel viz Příloha č. 3 Pravidel 19.2.1. PRV)
nákup nemovitosti do 10% rozpočtu projektu

Pozn.: Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro
lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat
zpracování a nebo uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a
medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden.
Pozn.: V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU:
a) musí mít podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení
Komise (EU) č. 702/2014
b) nesmí se jednat o investice související s produkcí biopaliv nebo energie z
obnovitelných zdrojů

uspořádání

Výdaje na marketing: max. 100.000,- Kč na projekt
Stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
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právních
vztahů k
dotčeným
nemovitostem
Definice
příjemce
dotace:
Výše
způsobilých
výdajů:

Míra dotace:

podílem, věcné břemeno a právo stavby
Umístění strojů, technologií nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo
stavby.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiný subjekt
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
min. 100.000,- Kč
max. 1.279.900,- Kč pro Žádosti o dotaci s mírou dotace 35%
max. 995.477,- Kč pro Žádosti o dotaci s mírou dotace 45%
max. 895.930,- Kč pro Žádosti s mírou dotace 50%
50% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a
uvádění zemědělských produktů na trh
45% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU,
mikro a malé podniky
35% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt
nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, střední podniky

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV

Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.4

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu
560 090 Kč

Vazba na článek
Nařízení PRV:

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

Vymezení
Fiche:

Region Hranicko vykazuje řadu kulturních a přírodních zajímavostí, jež mohou být zdrojem nových
podnikatelských aktivit a zaměstnanosti obyvatel. Přeměna těchto zdrojů do podoby
ekonomického profitu může být naplněna pouze za předpokladu nabídky kvalitních ubytovacích a
stravovacích služeb, rozvoje příležitostí k netradičnímu volnočasovému vyžití a propojování služeb,
zajímavostí a kulturního dědictví do komplexních nabídkových programů. Investice podpoří sociální
začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech, zejména usnadní
diverzifikaci, vytváření malých podniků a pracovních míst.

Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:

Oblasti
podpory:

1.3. Propojování a zkvalitnění stávajících služeb cestovního ruchu
Investice do vybraných činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
- I 55 (Ubytování)
- I 56 (Stravování a pohostinství)
- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
C, F, G, I, J, M, N 79, N 81, N 82.1, N 82.3, N 82.92, P 85.59, S 95, S 96
Pzn.: Pravidla PRV neumožňují omezit oblast podpory Fiche stanovením podmínky, pouze
preferenčními kritérii. Tato Fiche je zaměřena na činnosti kategorie R 93, I55 a I56. Pro ostatní výše
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uvedené činnosti je určena Fiche MAS-PRV 13 Drobné podnikání. MAS v této Fichi výrazně zvýhodní
projekty, které se budou týkat činností R 93, I55 a I56.

především:
-

-

-

uspořádání
právních
vztahů k
dotčeným
nemovitostem
Definice
příjemce
dotace:
Výše
způsobilých
výdajů:

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, vybavení, hardware, software)
pořízení užitkových vozidel kategorie N1 bez podkategorie G (do 3,5 t, max.
500 000,- Kč).
doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a
parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně, max. 30%
projektu)
nákup nemovitosti do 10% rozpočtu projektu

Pozn.: Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku (Žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace
se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok)
nebo ubytovací kapacitu
stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby. V případě pozemku pod stavbou
je přípustný také nájem.
umístění stroje, technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno a
právo stavby.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
min. 100.000,- Kč
max. 1.244.600,- Kč
45%
Podpora je poskytována ve dvou volitelných režimech:

Míra dotace:

1) Režim blokové výjimky
2) Režim de minimis (pro žadatele výhodnější, ovšem s omezením
obdržené podpory za 3 účetní období na 200 000 EUR)

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.

5

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
Platí pro Fiche 11:
V případě, že nebude alokace pro danou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční
prostředky budou využity v další Výzvě MAS pro stejnou Fichi.
Platí pro Fiche 12, 14:
V případě, že nebude alokace pro danou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace dle
rozhodnutí Valné hromady MAS ponechána v těchto Fichích nebo převedena do jiných
Fichí na základě schválené změny SCLLD..
Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu,
který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální
stanovenou výši bodů) navyšována.

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 Interních postupech pro implementaci
SCLLD Programový rámec MAS-PRV (Program rozvoje venkova) „Způsob výběru projektů
na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.“
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě dosažení shodného počtu bodů budou upřednostněny projekty realizované
v obci s nižším počtem obyvatel k 31. 12. 2018. Pokud se bude jednat o projekty ze
stejné obce, pak bude dodatečným kritériem pro upřednostnění výše požadované dotace,
kdy budou upřednostněny projekty požadující nižší dotaci.

Přílohy stanovené MAS:
Níže uvedené přílohy žadatel předkládá jen v případě, kdy chce získat body
v jednotlivých preferenčních kritériích a to dle specifikace uvedené v příslušné Fichi.
Předložení/nepředložení nepovinných příloh nemá vliv na přijatelnost a formální
náležitosti žádosti.
Fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
• Partnerská dohoda o konání exkurzí/akcí s plánovaným programem akce
• Prostá kopie certifikátu ekologického zemědělce/prostá kopie dokladu o tom, že se
žadatel nachází v přechodném období na získání certifikátu ekologického
zemědělce
• Prostá kopie získaných značek/certifikátů udělených/vydaných uznávanou
autoritou v oboru zemědělství
• Tiskový výpis z LPISu pod názvem „Přehled účinných DPB s údaji ANC“
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy
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Fiche MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty
• Prostá kopie značek/certifikátů dle seznamu značek uznávaných MAS uvedených
v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1 této Výzvy
• Prodejnami potvrzená prohlášení o zajištění prodeje výrobků na konkrétní časové
období po dobu udržitelnosti projektu
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy
Fiche MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu
• Získaný certifikát/klasifikační znak ubytovací kapacity dle seznamu v Příručce pro
žadatele (Příloha č. 1 Výzvy)
• Žadatel pro zisk bodů v preferenčním kritériu č. 3 uvede ve formuláři Žádosti o
dotaci turistickou zajímavost ze seznamu zveřejněného v Příručce pro žadatele
jako příloze č. 1 této Výzvy
• Žadatel pro zisk bodů v preferenčním kritériu č. 4 v rámci formuláře Žádosti o
dotaci nebo v nepovinné příloze uvede seznam služeb (veřejné stravovací služby,
ubytovací služby, turistické informační centrum, půjčovna sportovního vybavení,
veřejně přístupný sportovní areál, wellness, bazén, koupaliště), které splňují
parametry pro zisk bodů v tomto kritériu
• Prostá kopie dokladu o dosaženém vzdělání v oboru
• Prostá kopie pracovní smlouvy a dokumentu prokazujícího délku pracovního
poměru (v případě zaměstnaneckého poměru)
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.regionhranicko.cz/sclld
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Informační seminář pro žadatele 29.1.2020,
Zasedací místnost MAS Hranicko,
16h
Tř. 1. máje 328, Hranice (Kunzova
vila – zámeček)
V jiné 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.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS www.regionhranicko.cz/sclld jsou v sekci Program MASPRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
• Aktuální znění vyhlášených Fichí včetně popisu preferenčních kritérií
• Příručky pro žadatele s doporučeným postupem a podklady pro naplnění
preferenčních kritérií
• Interní postupy pro implementaci SCLLD Programový rámec MAS-PRV (Program
rozvoje venkova)
• Etický kodex MAS Hranicko
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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.
……………………………………………………………………
Předseda Výboru MAS

8

