MAS Hranicko z. s. vyhlašuje Výzvu č.9 MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Název SCLLD: Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020
Termín vyhlášení výzvy: 17. května 2022
Termín příjmu žádostí: od 17. května 2022 do 20. června 2022 včetně - podání
Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 30. srpna 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 denně od 10 do 14 hod., vždy po telefonické domluvě a
upřesnění času, který je nutno rezervovat. Kancelář MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328,
Hranice, 753 01 (Kunzova vila – zámeček)
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Kontaktní údaje:
Mgr. František Kopecký
773 58 30 20, f.kopecky@regionrhanicko.cz
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
Celková výše dotace pro Výzvu č.9 je 4 889 843,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí

Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.9
Vazba na
článek Nařízení
PRV:
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:
Oblasti
podpory:
Uspořádání právních
vztahů k dotčeným
nemovitostem

Definice
příjemce
dotace:
Výše
způsobilých
výdajů:
Míra dotace:

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
1 181 305 Kč

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků
Analýza sektoru zemědělství ukázala, že v oblasti zemědělství dochází ke značnému opotřebení
výrobního majetku. Nestabilita cen na trhu zemědělských produktů a nízká profitabilita aktivit
omezuje generování dostatečných zdrojů na jeho obnovu a modernizaci. Důsledkem je narušování
konkurenceschopnosti zemědělců. Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a
udržitelnosti zemědělského podniku. Přispěje ke zvýšení životaschopnosti a zlepšení hospodářské
výkonnosti zemědělských podniků, zlepší konkurenceschopnost všech druhů zemědělské činnosti,
podpoří zavádění inovativních zemědělských technologií, usnadní jejich restrukturalizaci
a modernizaci, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientaci na trh.

SC 1.3. Propojování místní výroby a spotřeby
- Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
- nákup nemovitosti do 10% způsobilých výdajů
a to do výše maximálních hodnot některých výdajů, na které může být
poskytnuta dotace dle Přílohy č.3 Pravidel 19.2.1. PRV
- vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem,
pacht, věcné břemeno a právo stavby

Zemědělský podnikatel
min. 100.000,- Kč
max. 1.000.000,- Kč
50-70% (+10% pro mladého začínajícího zemědělce, +10% pro
hospodaření v ANC)

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV
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Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.9
Vazba na čl.
Nařízení PRV:
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD:

Oblasti
podpory:

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty
821 624 Kč
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Analýza sektoru zemědělství ukázala, že průřezovým znakem sektoru zemědělství je nízký podíl
produktů s vysokou přidanou hodnotou. V regionu stále není dostatečně rozvinuta tradice
zpracování zemědělské produkce do podoby spotřebitelských výrobků využívajících místní zdroje,
posilujících místní ekonomické aktivity a dotvářejících image regionu. Podpora je zaměřena
na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3, přičemž výstupem procesu produkce může být i
produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Investice podpoří organizaci potravinového
řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, zlepší
konkurenceschopnost prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského
řetězce prostřednictvím programů jakosti a přidáváním hodnoty zemědělským produktům.

SC 1.3. Propojování místní výroby a spotřeby
- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se
sledovatelností produktů)
- výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a
bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a
druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
- investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu
(např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny max. 1.500.000,Kč, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, e-shop apod.)
- pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G, pouze pro
účely kódu 012 Uvádění zemědělských produktů na trh (max. limity dle typů a
vybavení vozidel viz Příloha č. 3 Pravidel 19.2.1. PRV)
- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
- nákup nemovitosti do 10% rozpočtu projektu

Pozn.: Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro
lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat
zpracování a nebo uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a
medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden.
Pozn.: V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU:
a) musí mít podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení
Komise (EU) č. 702/2014
b) nesmí se jednat o investice související s produkcí biopaliv nebo energie z
obnovitelných zdrojů

Výdaje na marketing, webové stránky nebo eshop: max. 100.000,- Kč na
projekt
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uspořádání
právních
vztahů k
dotčeným
nemovitostem
Definice
příjemce
dotace:
Výše
způsobilých
výdajů:

Stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby
Umístění strojů, technologií nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo
stavby.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiný subjekt
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
min. 100.000,- Kč
max. 1.000.000,- Kč
50% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a
uvádění zemědělských produktů na trh

Míra dotace:

45% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU,
mikro a malé podniky
35% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt
nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, střední podniky

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV

Název
opatření/Fiche:
Alokace pro
Výzvu č.9

MAS-PRV 20 Obnova vesnic
2 886 914,- Kč

Vazba na článek
Nařízení PRV:

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Oblast podpory b) Mateřské a základní školy

Vymezení
Fiche:

V řešeném území se nachází široká síť předškolního a základního vzdělávání, která vyžaduje
neustálé zdokonalování, a to v souladu se zajištěním rovného přístupu ke vzdělávání a k získávání
klíčových schopností. Průřezově v celé oblasti školství je nutné zajištění začleňování a uplatňování
rovného přístupu k dětem ze sociálně, kulturně a ekonomicky znevýhodněných rodin a dětem ze
sociálně vyloučených lokalit.
Stav budov a vybavení vyžaduje rekonstrukce stávajících nevyhovujících prostor (šatny, jídelny
apod.), nákupy vybavení i úpravy venkovního prostoru při realizaci projektů. Těmito aktivitami se
dosáhne na vyšší kvalitativní úroveň vzdělávání dětí a začlenění dětí ze SVP při posilování integrace
dětí v kolektivu. Školám bude umožněno provést úpravy a nakoupit vybavení, které zlepší znalosti
a dovednosti žáků. Důležité je i zkvalitňování zázemí včetně stravovacích kapacit či kmenových
učeben. Vzhledem k omezené podpoře mateřských a malotřídních škol v IROP bude podpora
přednostně zacílena právě na tato zařízení.

Stručný popis
Fiche:

Vazba na cíle
SCLLD:

2.2. Další rozvoj a údržba zázemí pro spolkovou činnost

Oblasti
podpory:

Oblast b) Mateřské a základní školy
- rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného
stravovacího a hygienického zařízení (u ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny,
dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny,
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technické místnosti, družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i
související zázemí a související úpravy budovy školy)
- venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
- pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či
doprovodného stravovacího zařízení
- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných
ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení;
venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – max. 30% způsobilých
výdajů projektu
nákup nemovitosti – max. 10% způsobilých výdajů projektu
Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj.
sportoviště a zařízení pro sport, kotle na uhlí, včetně kombinovaných
(uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů
Limit na stavební a technologické úpravy opláštění budovy max. 200 000 Kč
Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle
plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a
jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje

uspořádání
právních
vztahů k
dotčeným
nemovitostem

stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby.
umístění technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s min.
50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.

Definice
příjemce
dotace:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a
zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační
složkou státu

Výše
způsobilých
výdajů:

min. 100.000,- Kč
max. 1.000.000,- Kč

Míra dotace:

80%
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, ze
kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, resp. výběru
žadatele:
1) Režim nezakládající veřejnou podporu
2) Režim de minimis (obdržená podpora v režimu de minimis nesmí u
žadatele překročit za 3 účetní období 200 000 EUR)

Další podrobnosti viz Pravidla 19.2.1. PRV
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.
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Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
* V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze
alokaci převést na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS
stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. V
takovém případě budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou
výši bodů. V opačném případě se nepřevádí a finanční prostředky budou využity v další
výzvě MAS.
* Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve Výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory
hraničního projektu Fiche (projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi
a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů). Výbor MAS se může rozhodnout, že
hraniční projekt nepodpoří vůbec a zbývající prostředky přesune do další Výzvy, nebo
navýší alokaci tak, aby bylo možné projekt podpořit v plné výši. Toto je možné provést
pouze v případě, že tímto krokem nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé
programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD v rámci Fiche, kde dosud
zůstává pro takovýto přesun dostatečná alokace.
* Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve Výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory
hraničního projektu Výzvy, u kterého jako jediného z celé Výzvy může zároveň dojít ke
snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu),
a to v souladu s předem nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve Výzvě 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 Interních postupech pro implementaci
SCLLD Programový rámec MAS-PRV (Program rozvoje venkova) „Způsob výběru projektů
na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.“
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě dosažení shodného počtu bodů budou upřednostněny projekty realizované
v obci s nižším počtem obyvatel k 31. 12. 2020. Pokud se bude jednat o projekty ze
stejné obce, pak bude dodatečným kritériem pro upřednostnění výše požadované dotace,
kdy budou upřednostněny projekty požadující nižší dotaci.
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Přílohy stanovené MAS:
Níže uvedené přílohy žadatel předkládá jen v případě, kdy chce získat body
v jednotlivých preferenčních kritériích a to dle specifikace uvedené v příslušné Fichi.
Předložení/nepředložení nepovinných příloh nemá vliv na přijatelnost a formální
náležitosti žádosti.
Fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků
• Partnerská dohoda o konání exkurzí/akcí s plánovaným programem akce
• Prostá kopie certifikátu ekologického zemědělce/prostá kopie dokladu o tom, že se
žadatel nachází v přechodném období na získání certifikátu ekologického
zemědělce
• Prostá kopie získaných značek/certifikátů udělených/vydaných uznávanou
autoritou v oboru zemědělství
• Tiskový výpis z LPISu pod názvem „Přehled účinných DPB s údaji ANC“
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy
Fiche MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty
• Prostá kopie značek/certifikátů dle seznamu značek uznávaných MAS uvedených
v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1 této Výzvy
• Prodejnami potvrzená prohlášení o zajištění prodeje výrobků na konkrétní časové
období po dobu udržitelnosti projektu
• Podnikatelský plán dle vzoru zveřejněného v Příručce pro žadatele jako příloze č. 1
této Výzvy
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách
www.regionhranicko.cz/sclld
Konzultace pro žadatele:
MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Informační seminář pro žadatele 24.5.2022,
Zasedací místnost MAS, Tř. 1. máje
15.30 hod.
328, Hranice (Kunzova vila –
zámeček)
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.
Závěrečné ustanovení:
Na webových stránkách MAS www.regionhranicko.cz/sclld jsou v sekci Program MASPRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:
• Aktuální znění vyhlášených Fichí včetně popisu preferenčních kritérií
• Příručky pro žadatele s doporučeným postupem a podklady pro naplnění
preferenčních kritérií
• Interní postupy pro implementaci SCLLD Programový rámec MAS-PRV (Program
rozvoje venkova)
• Etický kodex MAS Hranicko

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla
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pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
www.szif.cz.
……………………………………………………………………
Předseda Výboru MAS
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