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Místní akční skupina Posázaví  
vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 
Výzva MAS č. 4 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 místní akční skupiny Posázaví 
 
Termín vyhlášení výzvy: 8. 1. 2020 
 
Termín příjmu žádostí: od 8. 1. 2020 do 8. 4. 2020 
podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF: 26. 6. 2020 
 
Termín 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 je možný vždy po telefonické domluvě. 
 
Místo podání žádostí v listinné podobě: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov 
 
Územní vymezení: 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé 
mohou předkládat projekty, pouze pokud mají místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na 
katastrálním území obcí: Benešov, Bílkovice, Bukovany, Bystřice, Čakov, Čerčany, Český Šternberk, 
Čtyřkoly, Chářovice, Chleby, Chlístov, Chocerady, Choratice, Chotýšany, Chrášťany, Divišov, Drahňovice, 
Hradištko, Hvězdonice, Jankov, Jílové u Prahy, Kácov, Kaliště, Kamenný Přívoz, Kozmice, Krhanice, 
Krňany, Křečovice, Lešany, Litichovice, Lštění, Maršovice, Miličín, Mrač, Nespeky, Netvořice, Neustupov, 
Neveklov, Olbramovice, Ostředek, Petroupim, Petrov, Pohoří, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, 
Přestavlky u Čerčan, Psáře, Rabyně, Ratměřice, Sázava, Senohraby, Soběhrdy, Stranný, Struhařov, 
Stříbrná Skalice, Teplýšovice, Tisem, Třebešice, Týnec nad Sázavou, Václavice, Vodslivy, Vojkov, Votice, 
Vranov, Vrchotovy Janovice, Všechlapy, Vysoký Újezd, Xaverov, Zvěstov. 

 
Kontaktní údaje:  
Bohuslava Zemanová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 
723 881 081, zemanova@posazavi.com 
 
Marie Škvorová, manažerka MAS, 723 462 606, skvorova@posazavi.com 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
Celková výše dotace pro 4. výzvu je 39 239 735 Kč  
Ve výzvě mohou žadatelé předkládat své projekty v rámci Fichí 7, 8, 9 a 11. 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
http://leader.posazavi.com/cz/Area.aspx?AreaId=173 v článku Výzva MAS č. 4.    
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána na projekty, které 
dosáhly minimálního počtu bodů, může být zbývající alokace převedena do ostatních Fichí 
v dané vyhlášené výzvě, které dosáhly minimálního počtu bodů. 
 
Převedení alokace bude probíhat na základě Interních postupů MAS Posázaví č. 3 
Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti 
určená pro Programový rámec PRV podle metody „společného zůstatku“. 
 
Současně lze alokaci na jednotlivé Fiche navýšit z důvodu podpory hraničního 
projektu/projektů, tedy jednoho projektu v každé Fichi, na jehož úplné pokrytí nedostačuje 
zbývající alokace v dané Fichi. Hraniční projekt bude podpořen za předpokladu, že dosáhl 
minimálního počtu bodů a alokace bude navýšena tak, aby byl hraniční projekt podpořen v 
plné výši. 

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 MAS Posázaví č. 3 
Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení 
transparentnosti určená pro Programový rámec PRV“. 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 4. výzvu 

F7  Agroturistika Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - 
Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

5 000 000 Kč 
 

F8 Lesy, voda, rekreace Článek 25, Neproduktivní investice v 
lesích 

5 000 000 Kč 
 

F9 Podpora místních výrobců Článek 17, odstavec 1., písmeno b) –  
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

5 000 000 Kč 
 

F11 Obnova venkova – školky, 
školy a spolky 

Článek 20, Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech 
b) Mateřské a základní školy 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven 

24 239 735 Kč 
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Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
 

V případě shodného počtu bodů přidělených projektu Výběrovou komisí budou tyto 
projekty dále seřazeny podle počtu bodů přidělených Výběrovou komisí v kritériu 
určeném v prvním pořadí, pokud toto nerozhodne tak v druhém pořadí příp. ve třetím. 
První v pořadí u všech Fichí je 2. kritérium, a to vytvoření pracovního místa a následně 
pak 1. kritérium projekt s nižšími celkovými způsobilými výdaji. Třetí v pořadí kritériem 
je 5. kritérium (Podpora mikropodniků a malých podniků) pro Fichi 7, 3. kritérium 
(Neproduktivní investice v lesích) je v návaznosti na památku místního významu včetně 
stávající kulturní památky pro Fichi 8, 3. kritérium (Podpora mikropodniků a malých 
podniků) pro Fichi 9, 3. kritérium (Velikost obce podle počtu obyvatel, na jejímž území 
je projekt realizován dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2019) pro Fichi 11. 

Povinné přílohy stanovené MAS: 
 
Povinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

1. Čestné prohlášení, že předkládaný projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení 
stavby v případě, že žadatel nepředkládá odpovídající správní akt stavebního úřadu, 
na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat nebo vyjádření místně příslušného 
Stavební úřadu, že k předkládanému projektu není třeba žádné vyjádření stavebního 
úřadu. 

 
Nepovinné přílohy stanovené MAS: Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem 
žádosti – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení projektu. 
 
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

1. Položkový rozpočet, z něhož je patrno, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že: 

Fiche 7, 9 
a) Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající stavby/staveb v hodnotě 

minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu – prostá kopie. 
b) Předmětem projektu je samostatné pořízení vybavení výrobní provozovny do 

stávajícího objektu v hodnotě více než 80 % způsobilých výdajů projektu – prostá kopie. 

Fiche 11 
a) Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektů v hodnotě 10 % a více ze 

způsobilých výdajů projektu – prostá kopie. 
b) Hodnota vybavení je v hodnotě více než 90 % ze způsobilých výdajů projektu – prostá 

kopie. 
 

2. Fotodokumentace, pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že Projekt 
obsahuje bezbariérové řešení. 



 

 
 

4 

3. Potvrzení místě příslušného obecního/městského úřadu o existenci památky místního 
významu, pokud není zapsaná v rejstříku KP, pokud žadatel požaduje bodové 
zvýhodnění za to, že Projekt je ve vazbě na památku místního významu – prostá kopie. 

4. Potvrzení místě příslušného obecního/městského úřadu o existenci turistického cíle, 
pokud není zapsaný v příslušném rejstříku (evidence památných stromů, přírodních 
památek apod.), pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že Projekt je ve 
vazbě na stávající turistický cíl – prostá kopie.  
Součástí potvrzení bude par. č., kde se turistický cíl nachází, a vzdálenost od místa 
realizace projektu. 

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů  
Výzvy č. 4, FICHE č. 7, č. 8, č. 9, č. 11 

 

30. 1. 2020 od 13 hodin (F7, F8, F9), 6. 2. 2020 od 13 hodin (F11 - čl. 20) 
Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov 

 
 
V jiné dny jsou manažer a zaměstnanci 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: http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx  jsou v sekci CLLD 
2014–2020 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

1. Interní postupy MAS Posázaví č. 3 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení 
střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro PR PRV 

2. Čestné prohlášení o nepodjatosti členů orgánů a kanceláře MAS Posázaví 
3. Aktuální znění vyhlášených Fichí 
4. Harmonogram výzvy 

 
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. Pro práci s žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmář je nutná registrace 
osobním podání žádosti na RO SZIF Benešov, kontakt Ing. Ludvík Štětina, 732 929 504. 
 
Miroslav Němec 
předseda Programového výboru MAS, předseda Výkonného výboru MAS 
 
Bohuslava Zemanová 
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Posázaví 


