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Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 
 

Výzva MAS č. 8 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. 
 

Termín vyhlášení výzvy: 12.2.2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 3.3.2021 do 18.3.2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  
 

 

Termín registrace na RO SZIF: 18.6.2021 
 

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 v termínech uvedených jako úřední dny (pondělí-pátek, 
v čase 10:00-12:00 a 13:00-15:00 hod), vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, 

který je nutno rezervovat. 

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se 
vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): kancelář 

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

22712372 

 

 
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 

 
 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 
Celková výše dotace pro 8. Výzvu je 5.700.700,-Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 4 a 6. 

 

 
 

http://www.branabrnenska.cz/
mailto:kavka@branabrnenska.cz
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Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je také zveřejněn 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, lze 
stanovenou částku převést na jinou Fichi, a to v souladu s nastavenými postupy dle 

vnitřních předpisů MAS, uvedených v dokumentu „Interní postupy MAS Brána Brněnska 

pro Programový rámec PRV“, 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. 

 

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

hraničního projektu Fiche, a to v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních předpisů 

MAS, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé 

programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 

 

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 v souladu s nastavenými 

postupy dle vnitřních předpisů MAS, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace 

MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 

 

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 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 u více projektů bude rozhodovat: 

 
1. podpora doposud nepodpořeného žadatele – lépe se umístí projekt žadatele, který 

doposud nebyl v rámci předmětné Fiche vybrán k podpoře ze strany MAS v rámci 

realizace SCLLD 2014 – 2020. Pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat 

alokace, pak 
2. počet vytvořených pracovních míst deklarovaných v Žádosti o dotaci – lépe se 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 8. výzvu 

F4 Podpora investic na 

založení nebo rozvoj 

nezemědělských 

činností 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

- Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

3.461.536,- Kč 

F6 Neproduktivní 

investice v lesích 
Článek 25 Neproduktivní investice 

v lesích 

2.239.164,- Kč 

http://www.branabrnenska.cz/
http://www.branabrnenska.cz/
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umístí projekt s vyšším počtem vytvářených pracovních míst. Pokud toto 

nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak 

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

způsobilých výdajů. Pokud toto nerozhodne, pak 
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. 
 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

 

Předložení nepovinných příloh má vliv na výši bodového ohodnocení projektu. 
Nedoložením nepovinné přílohy vztahující se k určitému kritériu ztrácí žadatel nárok na 

bodové zvýhodnění udělované v rámci tohoto kritéria. Podrobný popis preferenčních 

kritérií je uveden v každé Fichi. 

 
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

 

Specifické přílohy pro fichi č. 4 

• 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 

 
 

 

Konzultace pro žadatele: 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

18.2.2021 15:00 Veřejně přístupný webinář na platformě 

https://meet.vpsfree.cz/ 

Odkaz pro přihlášení a účast na semináři bude zveřejněn na 

stránkách MAS nejpozději ve 14:00 18.2.2021. 

 

 

https://meet.vpsfree.cz/
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S ohledem na mimořádná opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 uspořádá 

MAS pro veřejnost a žadatele bezplatný a veřejně přístupný webinář k seznámení 
s výzvou a náležitostmi pro přípravu projektů. 

 

Prezentace z webináře bude po uskutečnění dostupná rovněž na webových stránkách 

MAS, kde budou rovněž zpřístupněny podrobné návody s informacemi pro podání žádosti. 
 

Seminář v prezenční formě se bude pořádat v případě, že to bude umožněno v rámci 

uvolňování vládních opatření. O případném termínu bude MAS informovat na svých 

internetových stránkách. 
 

Žadatelé a zájemci o dotace mohou rovněž využít bezplatných individuálních konzultací, 

případně konzultací prostřednictvím telefonu, nebo emailu 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.branabrnenska.cz jsou v sekci Dotační 

možnosti/PRV/Výzva PRV č.8 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

 

• Interní postupy MAS Brána Brněnska pro Programový rámec PRV 
• 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 

• Databáze ekonomických činností (CZ-NACE) 

• 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 

 

http://www.szif.cz/
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Tato výzva byla schválena Programovým výborem Místní akční skupiny Brána Brněnska, 

z.s. dne 16.12.2020  

 

 
 

 

 

                 ……………………………………………………………………  
                                 Předseda MAS 


