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Místní akční skupina Via rustica z.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: Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. 
pro programové období 2014 – 2020 
 
Termín vyhlášení výzvy: 1. 4. 2022 
 
Termín příjmu žádostí: od 4. 4. 2022 do 13. 5. 2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS 
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  
 
Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2022 
 
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, vždy 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 pro 
programové období 2014-2020. 

 
Kontaktní údaje:  
 
Název MAS: Via rustica z.s. 

Právní forma: zapsaný spolek 

IČ: 26982170 

Adresa: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 

Kontaktní osoba: Lucie Hlavinková, DiS. 

Telefon: 731 112 560 

E-mail: lucie.hlavinkova@viarustica.cz 

Webová stránka: www.viarustica.cz 

 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 5. výzvu je 13 525 315,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 3, 5 a 6. 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 5. výzvu 

F2  
Lesní technika 

Článek 26 – Investice do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a 
uvádění na trh 

1 830 000,- Kč 
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.viarustica.cz  
 
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 Via rustica z.s. pro Program rozvoje venkova“. 
Podpora hraničního projektu je také uvedena v kapitole č. 8 interního dokumentu, který je 
přílohou této výzvy. 
 
Přesun alokace v rámci výzvy a metoda společného zůstatku 
Podpořeny budou projekty, které získají v dané Fichi nejvíce bodů a beze zbytku naplňují 
stanovenou výši alokace. 
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, může Rada 
spolku převést stanovenou částku 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 projety, které splňují minimální stanovenou výši bodů. 
Nevyužitá alokace ze všech Fichí se sečte do společného zůstatku zbývající alokace. 
Společný zůstatek se přesune do Fiche, ve které je největší nedostatek finančních 
prostředků (rozdíl mezi alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace 
všech projektů podaných v dané Fichi, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou 
přijatelnosti na MAS).  
V případě shody rozhodne, ve které Fichi je větší počet projektů. 
V případě i nadále přetrvávající shody bude rozhodnuto o výběru Fiche, která byla v rámci 
dosavadních výzev MAS vyhlášena méněkrát. 
 
Pokud jsou v plné výši podpořeny všechny projekty Fiche zvolené dle výše uvedeného 
postupu a stále není společný zůstatek dočerpán, přesune se tato alokace do další Fiche v 
pořadí. Takto bude postupováno až do celkového vyčerpání společného zůstatku. 
 
 
Podpora hraničního projektu fiche 
Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje 
minimální stanovenou výši bodů.  
Pro jeho podporu lze použít nevyčerpané finanční prostředky ze společného zůstatku a 
navýšit alokaci nad rámec výzvy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS 
stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.  

F3 Nezemědělské 
podnikání  

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

1 865 315,- Kč 
 

F5 Zemědělské podnikání  Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
– Investice do zemědělských 
podniků 

1 830 000,- Kč 
 

F6 Obnova a rozvoj vesnic Článek 20 – Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských 
oblastech 

8 000 000,- Kč 
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Po přesunech alokace (společného zůstatku) v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován 
hraniční projekt Fiche. Na jednu Fichi v rámci výzvy připadá vždy jen maximálně jeden 
hraniční projekt Fiche.  
Sečte se zbytková alokace výzvy a případný zbytek volné alokace ve finančním plánu 
SCLLD. Rozhodovací orgán posoudí, zda budou prostředky dostačující k podpoře hraničních 
projektů všech Fichí v plné výši požadované dotace. 
Pokud ne, bude alokace přednostně přidělena projektu, který bude požadovat nižší částku 
dotace. 
Pokud toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt, který bude mít vyšší celkové 
výdaje. 
Pokud ani toto nerozhodne, bude upřednostněn projekt realizovaný v katastrálním území 
obce/místní části s nižším počtem obyvatel (počet obyvatel bude stanoven dle postupu 
uvedeného v preferenčním kritériu „Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí“). 
V případě i nadále přetrvávající shody bude upřednostněn projekt z Fiche, která byla 
v rámci dosavadních výzev MAS vyhlášena méněkrát 
 
Podpora hraničního projektu výzvy 
V případě, že některý z hraničních projektů Fiche nebude možné podpořit v plné výši, bude 
přistoupeno k podpoře hraničního projektu výzvy.  
 
Bude-li ve výzvě více nepodpořených hraničních projektů Fiche, bude jako hraniční projekt 
výzvy určen projekt z Fiche s nejvyšším počtem předložených projektů.  
V případě shody bude jako hraniční projekt výzvy určen projekt z Fiche, která byla v rámci 
dosavadních výzev MAS vyhlášena méněkrát. 
 
MAS osloví žadatele hraničního projektu výzvy s tím, že pro podporu jeho projektu má 
možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená dotace, takovým způsobem, aby 
požadovaná dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace.  
 
Bude-li žadatel se snížením souhlasit, MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři 
Žádosti o dotaci před jeho předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na 
RO SZIF. Nebude-li žadatel se snížením souhlasit (= dobrovolné odstoupení od realizace 
projektu), nabídne MAS sníženou podporu dalšímu kandidátovi na hraniční projekt výzvy v 
pořadí.  
Pokud žádný žadatel (ze seznamu hraničních projektů) nebude souhlasit s nižší mírou 
podpory, nebude zbývající alokace v této výzvě využita. 
 
Oslovením žadatelů v přesně stanoveném pořadí pověří Rada spolku pracovníka kanceláře 
MAS, který na základě písemného vyjádření žadatele/žadatelů sestaví finální seznam 
vybraných a nevybraných žádostí.  

O výsledku bude informovat členy Rady spolku, která tuto informaci projedná na svém 
příštím jednání. Rozhodnutí o výběru projektů přijme Rada spolku formou usnesení.  

Průběh jednání Rady spolku je zaznamenán v zápise, jehož součástí je i seznam vybraných 
a nevybraných Žádostí o dotaci. Zápis z jednání Rady spolku spolu se seznamem vybraných 
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a nevybraných Žádostí o dotaci zveřejní kancelář MAS do 5 pracovních dní na internetových 
stránkách MAS, spolu s výši bodového hodnocení.  
 
 
 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 stanovenou ve výzvě. 
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech MAS Via rustica 
z.s. pro Program rozvoje venkova“. 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy. 
 
 
V případě shodného počtu bodů: 
 
a) Preferovány budou projekty žadatelů, kteří ve výzvách MAS pro PRV a IROP v rámci 

realizace SCLLD 2014-2020 podávají žádost o dotaci poprvé, nebo žadatelů, kteří v 
uvedeném období již žádost o dotaci na MAS podali, ale žádná z jejich žádostí podaných 
v uvedeném období nebyla ze strany MAS podpořena, tzn. nebyla vybrána 
rozhodovacím orgánem MAS k podpoře. Za podpořeného žadatele se pro účely tohoto 
kritéria považuje i žadatel navázaný statutárním zástupcem nebo skutečným 
majitelem na některého z žadatelů podpořených v přechozích výzvách MAS 
(PRV/IROP) ve smyslu preferenčního kritéria „Vyvážená podpora území (omezení 
opakované podpory stejných žadatelů).  

b) V případě shody v bodě a) bude preferován projekt realizovaný v katastrálním území 
obce/místní části s nižším počtem obyvatel (počet obyvatel bude stanoven dle postupu 
uvedeného v preferenčním kritériu „Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí“). 

c) V případě shody v bodě b) bude dále preferován projekt s nižší částkou požadované 
dotace (dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci). 

d) V případě shody v bodě c) bude preferován projekt, který má vyšší celkové výdaje (dle 
údajů uvedených v Žádosti o dotaci). 

e) V případě shody v bodě d) bude preferován projekt, který vytvoří nové pracovní místo 
(resp. více nových pracovních míst) dle Metodiky definice a způsobu kontroly nově 
vytvořených pracovních míst.  

 
Přílohy stanovené MAS: 

MAS Via rustica nestanovuje povinné přílohy nad rámec příloh uvedených v Pravidlech, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

Fiche č. 5 
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za kritérium č. 4, body 1 a/nebo 

2, pak využití/aplikaci opatření/postupů/zařízení/technologií uvedených v bodech 1 
a/nebo 2 podrobně popíše v žádosti o dotaci nebo dokládá: 
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o dokumenty, které toto využití/aplikaci jednoznačně dokazují (např. 
projektovou/technickou dokumentaci, fotodokumentaci, osvědčení, 
případně jinou relevantní dokumentaci).  

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

12. 4. 2022 
15:00 hod. 

Kancelář MAS 
nám. Svobody 320  

395 01 Pacov 
Seminář pro žadatele k výzvě č. 5 

 
V případě, že konání semináře v prezenční podobě znemožní nouzový stav nebo 
jiná omezení z důvodu zhoršené epidemiologické situace, bude seminář pro 
žadatele uspořádán online v podobě tzv. webináře. 
 
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.viarustica.cz jsou v sekci Dokumenty – Program 
rozvoje venkova zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 „Interní postupy MAS Via rustica z.s. pro Program rozvoje venkova“,  
 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
 Aktuální znění vyhlášených Fichí 
 Další dokumenty pro žadatele 

 
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. 

 
 
 
 
 
                 ……………………………………………………………………  
                      Eva Zadražilová – předsedkyně MAS 
 
 


		2022-03-25T08:35:07+0100
	Eva Zadražilová




