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LAG Podralsko z.s. vyhlašuje Výzvu MAS č. 7 

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: Podralsko 2014+ 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014-2020 

 

 

Termín vyhlášení výzvy: 1.4.2021 – 14.5.2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 12.4.2021 do 14.5.2021 - podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 16.7.2021 

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, 

které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě):  

 

Kancelář LAG Podralsko z.s., náměstí Republiky 46, 472 01 Doksy 

 

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny: Po a St od 

9.00 – 12.00 hod., vždy však 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. Tato strategie 

je zveřejněna na http://www.lagpodralsko.com/ 
 

Kontaktní údaje:  

LAG Podralsko z.s. 

Náměstí Republiky 46, 

472 01 Doksy 

 

(Sídlo dle RES: Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky) 

 

IČ: 26663015 

 

Kontaktní osoba: Miroslava Váradiová 

Mobil: 774 490 397 

Mail: info@lagpodralsko.com 

Web: www.lagpodralsko.com 

 

 

 

 

 

http://www.lagpodralsko.com/
mailto:info@lagpodralsko.com
http://www.lagpodralsko.com/
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

 Celková výše dotace pro Výzvu č.7  je 8 864 328 Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche č.7. 

 

 

 

Podrobný obsah Fiche č.7 je přílohou č.1 této výzvy, je také zveřejněn na webových 

stránkách  http://www.lagpodralsko.com/ 

 

 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 

V případě, že nebude alokace pro určitou vyhlášenou Fichi dočerpána, alokace se 

nepřevádí a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS. 

 

Alokace na danou Fichi může být z důvodu podpory hraničního projektu Fiche (tedy 

projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje 

minimální stanovenou výši bodů) pro tuto výzvu navýšena v souladu s Interními postupy 

a Pravidly 19.2.1. 

 
 

 

Hraniční projekt VÝZVY projekt, který splňuje podmínku pro hraniční projekt Fiche a v souladu 
s předem nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve výzvě lze tento projekt podpořit, i když celková 
alokace MAS již není dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši, pak je daný projekt možné 
podpořit po snížení způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace do výše zůstatku alokace, a to 
při zachování funkčního celku projektu 
 

➢ Jedině v tomto případě lze při výběru na MAS převést způsobilé výdaje do nezpůsobilých tak, 
aby byla plně vyčerpána celková alokace MAS 

➢ Případně lze některou výdajovou položku zcela odstranit, bude-li zachován účel projektu a 
funkční celek 

➢ Výběr musí být proveden v souladu s předem nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve 
výzvě  

➢ Pokud u hraničního projektu VÝZVY oslovený žadatel nebude chtít snížit požadavek na dotaci, 

je možno oslovit projekt další v pořadí (pouze v případě, že nebyla ve výzvě vyhlášena jen 

jedna Fiche). 

➢ Pokud žadatel odmítne snížení dotace projektu, musí k tomu mít MAS jeho písemné 

vyjádření.  

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a 

Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro výzvu č.7 

 

 

 

F7 

Základní služby 

a obnova vesnic 

ve venkovských 

oblastech 
 

Článek 20) Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 

 

 

8 864 328 Kč 

 

http://www.lagpodralsko.com/
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➢ V případně odmítnutí prvního hraničního projektu výzvy v pořadí, bude osloven další 

hraniční projekt výzvy v pořadí (platí v případě, že bylo ve výzvě vyhlášeno více Fichí). 

➢ Pokud byl stanoven pouze jeden hraniční projekt výzvy (např. byla vyhlášena jen jedna 

Fiche) a žadatel by se snížením nesouhlasil, nebude zbývající alokace v této výzvě využita. 

Vše musí být zdokumentováno v zápise a archivováno. 

 

      1.4 Podmínky pro rozhodování ve 4 základních situacích: 

       1/ Shodný počet bodů ve Fichi – určení pořadí projektů: 

• V případě, že dva projekty dosáhnou v jedné  Fichi  stejný počet bodů, je výše v 

pořadí ten projekt, který získal více bodů v kritériu s nejvyšším maximem bodů v 

pořadí:  

 

1) Vytváření pracovních míst  

2) Finanční náročnost projektu - preference projektů s nižšími způsobilými výdaji, ze 

kterých je stanovena dotace. 

3) Doba realizace projektu – předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO 

SZIF stanovený v Žádosti o dotaci 

 

 

2/ Přesun nedočerpané alokace mezi Fichemi: 

• V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze 

stanovenou částku převést na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení 

alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu 

SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů 

 

3/ Stanovení preferencí pro navýšení alokace na Fichi za účelem podpory hraničního 

projektu Fiche:  

• Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory 

hraničního projektu Fiche,  a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS 

stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD 

4/ Stanovení preferencí pro navýšení alokace na Fichi za účelem podpory hraničního 

projektu Výzvy: 

• Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory 

hraničního projektu Výzvy, u kterého může zároveň dojít ke snížení výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu), a to za podmínky, že nedojde 

k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném 
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finančním plánu SCLLD 

V případě výzvy č.7 platí: Hraniční projekt Fiche = hraniční projekt Výzvy. 

(Ve výzvě je vyhlášena jediná Fiche) 

 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele webinář k přípravě projektů: 

Webinář v Google Meet  24.3.2021 10.00  - 12.00 hodin 

https://meet.google.com/swc-gfwa-pff 

 

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. 

 

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 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS www.lagpodralsko.com jsou v sekci Výzvy MAS/PRV 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Pracovní verze Interních  předpisů MAS“,  

• Etický kodex 

• Aktuální znění vyhlášené Fiche č. 7 

• Příloha č. 22 soulad s MAP 

• Příloha č. 21 Soulad s PRO 

• Další dokumenty – postupy, instruktážní listy, nejčastější dotazy 

 

 

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 MAS: Ing. Tomáš Rychtařík 

https://meet.google.com/swc-gfwa-pff
http://www.lagpodralsko.com/

