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Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s.  

Plánuje vyhlásit Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

POZOR! Jedná se o předběžné informace, které se mohou měnit! 

 
 
Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

 
Název SCLLD: Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční 

skupiny Brána Brněnska, z. s. 

 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 9.3.2022 

 
Předpokládaný termín příjmu žádostí: od 18.3.2022 do 14.4.2022 - podání 

Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 

 

  
Termín registrace na RO SZIF: 15.7.2022 

 

 

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 v termínech uvedených jako úřední dny pondělí-pátek, 

v čase 10:00-12:00 a 13:00-15:00 hod, 15.7.2022 pouze do 15:00 hod!), 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.  
 

Kontaktní údaje:  

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim,  

IČ 22712372 

Webové stránky: www.branabrnenska.cz 

 
Kontaktní osoba pro tuto výzvu:  
Miloslav Kavka, manažer,  

tel.: 604 171 798, email: kavka@branabrnenska.cz 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.branabrnenska.cz/
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 

Předpokládaná celková výše alokace pro 9. Výzvu je 10 853 471,- Kč 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 4, 6, a 7. 

 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (www.branabrnenska.cz). 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, může rozhodovací 
orgán 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 balíku zbývající alokace“, který se přesune 
do Fiche, ve které bylo podáno nejvíce projektů. V případě shody rozhodne, ve které Fichi je větší 
nedostatek (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 přetrvávající shody se přihlédne k potřebě naplnit stanovené monitorovací 
indikátory. 
Při přesunech alokace popsaných v tomto bodě nesmí dojít k překročení alokace stanovené ve 
výzvě. 
Pokud jsou v plné výši podpořeny všechny projekty Fiche zvolené dle uvedeného postupu a stále není 
„společný balík zbývající alokace“ dočerpán, přesune se tato alokace do další Fiche v pořadí. Takto 
bude postupováno až do celkového vyčerpání společného balíku (v rámci alokace na Výzvu). 
 

Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu 
Fiche, a to v souladu s níže nastavenými postupy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 9. výzvu 

F1  Investice do 
zemědělských 

podniků   

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
– Investice do zemědělských 

podniků 

2 770 164,- Kč 
 

F4 Podpora investic na 

založení nebo rozvoj 

nezemědělských 

činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

-  Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

3 134 873,- Kč 

 

F6 Neproduktivní 

investice v lesích 

Článek 25 Neproduktivní investice v 

lesích 

3 068 499,- Kč 

F7 Investice do 

lesnických 

technologií a 
zpracování 

lesnických produktů, 

jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

Článek 26 Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a 
uvádění na trh 

1 879 935,- Kč 

 

http://www.branabrnenska.cz/
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MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 
Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční projekt Fiche (vždy první 
nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů). Podmínkou 
pro podporu hraničního projektu Fiche je, že MAS má nad rámec alokace stanovené ve výzvě 
k dispozici dostatečnou alokaci na jeho podporu v plné výši.  
 
V případě, že tuto podmínku splní více hraničních projektů Fiche,  

• bude upřednostněn projekt dosud nepodpořeného žadatele, tím se rozumí žadatele který v 
předchozích výzvách PRV Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., v programovém období 
2014 – 2020 nepředložil v rámci předmětné Fiche žádnou Žádost o dotaci, která byla 
následně ze strany MAS doporučena/vybrána k financování, bez ohledu na fakt, zda k 
realizaci došlo/dochází či ne. Jedná se o projekty, které byly ze strany MAS v předmětné Fichi 
PRV doporučeny/vybrány k financování ke dni vyhlášení výzvy MAS.  

• Pokud toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt z Fiche, do které bylo podáno více 
žádostí.  

• V případě shody bude upřednostněn projekt z Fiche s největším převisem požadované dotace 
oproti alokaci stanovené ve výzvě. 

 
 
 
V případě, že částka zbývající k podpoře hraničních projektů nebude dostačující na podporu žádného 
hraničního projektu v plné výši, nemůže být žádný hraniční projekt Fiche podpořen a MAS využije 
finance zbývající z celkové alokace k podpoře hraničního projektu výzvy. 
 
MAS vybere mezi hraničními projekty Fiche jeden „hraniční projekt výzvy“ následovně: 
 

1. bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele. Tím se rozumí projekt žadatele, 
který v předchozích výzvách PRV Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., v programovém 
období 2014 – 2020 nepředložil v rámci předmětné Fiche žádnou Žádost o dotaci, která byla 
následně ze strany MAS doporučena/vybrána k financování, bez ohledu na fakt, zda k realizaci 
došlo/dochází či ne. Jedná se o projekty, které byly ze strany MAS v předmětné Fichi PRV 
doporučeny/vybrány k financování ke dni vyhlášení výzvy MAS.  Pokud toto nerozhodne, pak 
 
2. bude podpořen projekt, který vytvořil pracovní místo. Pokud toto nerozhodne, pak 
 
3. bude podpořen projekt s nižším poměrem požadované dotace vůči celkovým výdajům 
projektu.  
 

MAS osloví žadatele hraničního projektu výzvy s tím, že pro podporu jeho projektu má možnost sníž it 
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 rozhodovací orgán pracovníka kanceláře 
MAS, který na základě písemného vyjádření žadatele/žadatelů sestaví finální seznam vybraných a 
nevybraných žádostí. O výsledku bude informovat členy rozhodovacího orgánu, který tuto 
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informaci vezme na vědomí na svém příštím jednání. 
 

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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD 

platného ke dni vyhlášení výzvy. 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v dokumentu Interní postupy MAS 

Brána Brněnska pro Programový rámec PRV, který je zveřejněn na webových stránkách 

www.branabrnenska.cz. 

 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  

 
V případě shodného počtu bodů budou rozhodovat skutečnosti v níže uvedeném pořadí: 
 

1. podpora doposud nepodpořeného žadatele – lépe se umístí projekt žadatele, který v 
předchozích výzvách PRV Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., v programovém 
období 2014 – 2020 nepředložil v rámci předmětné Fiche žádnou Žádost o dotaci, 
která byla následně ze strany MAS doporučena/vybrána k financování, bez ohledu na 
fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne. Jedná se o projekty, které byly ze strany MAS 
v předmětné Fichi PRV doporučeny/vybrány k financování ke dni vyhlášení výzvy 
MAS.  

2. počet vytvořených pracovních míst deklarovaných v Žádosti o dotaci – lépe se umístí 
projekt s vyšším počtem vytvářených pracovních míst.  

3. výše způsobilých výdajů – lépe se umístí projekt s nižší deklarovanou částkou 
způsobilých výdajů.  

4. místo realizace v obci, která má méně obyvatel. V případě, že bude mít projekt místo 
realizace ve více obcích, bude rozhodovat místo realizace v největší obci. 

▪ MAS BB bude při porovnávání počtu obyvatel vycházet z dat dostupných na 
stánkách Českého statistického úřadu. 

▪ Aktuální údaje o počtu obyvatel budou také zveřejněny na stránkách MAS BB 
společně s probíhající výzvou. 
 

Přílohy stanovené MAS: 

 

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit 
k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve 

formuláři Fiche. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového 

hodnocení projektu. 

 
Specifické přílohy pro Fichi č. 1 

• Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie výpisu z živnostenského rejstříku 

• Osvědčení o původu biopotravin či biokrmiva – prostá kopie 

• Výpis z Registru ekologických podnikatelů, prokazující platnost registrace podle 

zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. 
 

Specifické přílohy pro Fichi č. 4 

http://www.branabrnenska.cz/
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• Projektová dokumentace dokládající využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

nebo půdorys stavby/půdorys dispozice technologie dokládající využití OZE – 

prostá kopie 

 
Specifické přílohy pro fichi č. 6 

• Potvrzení Odborného lesního hospodáře OHL (Potvrzení plochy realizovaného 

projektu na PUPFL a plochy realizace projektu v konkrétních kategoriích lesa) – viz 

příloha č. 2 této výzvy, prostá kopie. 
• Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného 

lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů) – 

prostá kopie. Osoba, které je udělena licence, musí být shodná s osobou, která 
potvrdila Potvrzení Odporného lesního hospodáře. 

• Souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k projektu 

 

 

 
Specifické přílohy pro Fichi č. 7 

• Lesní hospodářský plán (LHP), případně Lesní hospodářská osnova (LHO) – prostá 

kopie. 

• Výpis z Veřejného registru půdy LPIS deklarující rozlohu obhospodařovaných 
zemědělských pozemků – prostá kopie 

• Srovnání průměrné spotřeby paliva na jednotku výkonu (výchozí stav vs. 

pořizovaná technologie) 

• Technický průkaz stroje který má být nahrazen realizací projektu (prostá kopie) 
• Výpis z evidence majetku ke dni podání žádosti na MAS (položky tažná zvířata, 

stroje, přístroje a zařízení) 

• Výpis z evidence majetku ke konci předchozího účetního období (položky tažná 

zvířata, stroje, přístroje a zařízení). 
 

Konzultace pro žadatele: 

Žadatelé a zájemci o dotace mohou využít bezplatných individuálních konzultací, 

případně konzultací prostřednictvím telefonu, nebo emailu na kontaktech uvedených ve 

výzvě a na webových stránkách. 

Datum, čas a místo konání semináře/webináře pro žadatele bude zveřejněno na 

webových stránkách MAS www.branabrnenska.cz 

 
Prezentace ze semináře/webináře pro žadatele bude dostupná rovněž na webových 

stránkách MAS, kde budou rovněž zpřístupněny podrobné návody s informacemi pro 

podání žádosti. 

 
 

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.  
 

Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace zpět 

žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro 
nedodržení závazných termínů. 

 

http://www.branabrnenska.cz/
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Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS www.branabrnenska.cz jsou v sekci Dotační 
možnosti/PRV/Výzva PRV č.9 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 

• Interní postupy MAS Brána Brněnska pro Programový rámec PRV 

• Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS 

• Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PR 

PRV 
• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  

• Tabulka Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska podle ČSÚ  
• Potvrzení Odborného lesního hospodáře OHL – vzor nepovinné přílohy 

 

Postupy, metodiky a příručky:  
• Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF  

• Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 

• Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 
• Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků 

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020 

• Metodika výpočtu finančního zdraví  

• Příručka pro publicitu  
• Další dokumenty k výzvě 

 

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. 

 

Tato výzva byla schválena Programovým výborem Místní akční skupiny Brána Brněnska, 

z.s. dne 2.2.2022 

 
 

 

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

                                 Předseda MAS 

 


