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MAS Karlštejnsko, z.ú. 
vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem Zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 
Výzva MAS č. 3 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 2014–2020  
„Via Carolina“. 
 
Termín vyhlášení výzvy:   27. 8. 2020 
 
Termín příjmu žádostí:   od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 
 
podání Žádosti o dotaci vyhlašovateli MAS Karlštejnsko, z.ú. (včetně příloh) probíhá 
zasláním přes Portál farmáře. 
 
Termín registrace na RO SZIF:  31. 10. 2020 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: 
 
MAS Karlštejnsko, z.ú., Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice 
 
V listinném vyhotovení žadatel překládá pouze ty přílohy, které nelze pro jejich charakter, 
formu či rozsah podat v elektronickém vyhotovení prostřednictvím Portálu farmáře. 
 
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: 
V době trvání příjmu Žádostí o dotaci vyhlašovateli MAS Karlštejnsko, z.ú., v termínech 
uvedených jako úřední dny, v úterý a středu, od 9:00 do 18:00 hodin, vždy po předchozí 
telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. 
 
Územní vymezení: 
Výzva MAS Karlštejnsko, z.ú., se vztahuje na celé území MAS Karlštejnsko, pro které  
je schválena SCLLD.  
 
Kontaktní údaje: 
Bc. František Palek, DiS., tel.: +420 608 535 527, +420 226 207 070, 
e-mail: frantisek.palek@karlstejnskomas.cz, info@karlstejnskomas.cz 
případně kontakty viz https://www.karlstejnskomas.cz/mas-karlstejnsko/o-nas 
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 7.680.700 Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci 2 Fichí: 
 
1. Fiche 2 Podpora zpracovatelů 
2. Fiche 6 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a zveřejněn na webových stránkách 
https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas/123-prv/100-3-vyzva-
mas-v-souladu-s-programem-rozvoje-venkova-prv-2 a 

https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas/123-prv/111-3-vyzva-
mas-v-souladu-s-programem-rozvoje-venkova-prv-6. Součástí Fichí jsou rovněž 
preferenční kritéria pro výběr projektů.  
 
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 Karlštejnsko, z.ú., pro výzvu PRV (viz 
https://www.karlstejnskomas.cz/plugins/cwcourses/cwattachments/cwattachments/helpe
rs/download.php?id=1141938ba2c2b13f5505d7c424ebae5f&sid=50a4ac97e9c202c269
8650e7cb09414c) podle kapitoly 4.3 Výběr projektů. 
 
V případě, že nebude alokace, stanovená pro určitou Fichi, dočerpána nebo vyčerpána, 
budou finanční prostředky takové alokace převedeny do tzv. společného zůstatku.  
 
Společný zůstatek v rámci Výzvy bude rozdělen podle následujících kritérií: 
 

• Podpora tzv. hraničního projektu, a to tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné 
výši. Hraniční projekt je projekt, který je prvním nevybraným projektem a zároveň 
splňuje stanovený minimální počet bodů. Na jednu Fichi v rámci Výzvy připadá jeden 
hraniční projekt. 

• Podpora Fiche s největším převisem celkové požadované dotace. 

• Podpora Fiche s největším převisem žadatelů. 
 
Správní rada Místního partnerství (SRMP) MAS Karlštejnsko, z.ú. stanoví, která kritéria 
při rozdělení společného zůstatku budou použita, a jejich pořadí. V případě nerozdělení 
celé finanční alokace ze společného zůstatku rozhodne o přesunu prostředků do další 
Výzvy. MAS Karlštejnsko, z.ú., informuje žadatele o výsledku hodnocení, počtu bodů  

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 3. výzvu 

F2 Podpora zpracovatelů 
Článek 17, odst.1., písm. b) 
- Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 
3.665.900 Kč 

F6 
Podnikání v nezemědělských 
činnostech a cestovním ruchu 

Článek 19, odst.1., písm. b) 
- Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

4.014.800 Kč 

https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas/123-prv/100-3-vyzva-mas-v-souladu-s-programem-rozvoje-venkova-prv-2
https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas/123-prv/100-3-vyzva-mas-v-souladu-s-programem-rozvoje-venkova-prv-2
https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas/123-prv/111-3-vyzva-mas-v-souladu-s-programem-rozvoje-venkova-prv-6
https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas/123-prv/111-3-vyzva-mas-v-souladu-s-programem-rozvoje-venkova-prv-6
https://www.karlstejnskomas.cz/plugins/cwcourses/cwattachments/cwattachments/helpers/download.php?id=1141938ba2c2b13f5505d7c424ebae5f&sid=50a4ac97e9c202c2698650e7cb09414c
https://www.karlstejnskomas.cz/plugins/cwcourses/cwattachments/cwattachments/helpers/download.php?id=1141938ba2c2b13f5505d7c424ebae5f&sid=50a4ac97e9c202c2698650e7cb09414c
https://www.karlstejnskomas.cz/plugins/cwcourses/cwattachments/cwattachments/helpers/download.php?id=1141938ba2c2b13f5505d7c424ebae5f&sid=50a4ac97e9c202c2698650e7cb09414c
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a prostřednictvím webových stránek www.karlstejnskomas.cz zveřejní seznam 
vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci nejpozději do 5 pracovních dní od výběru 
projektů. 
 
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 Karlštejnsko, z.ú., pro vyhlášenou výzvu 
PRV (viz 
https://www.karlstejnskomas.cz/plugins/cwcourses/cwattachments/cwattachments/helpe
rs/download.php?id=1141938ba2c2b13f5505d7c424ebae5f&sid=50a4ac97e9c202c269
8650e7cb09414c). 
 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy. 
V případě shodného počtu bodů budou na vyšší pozici zařazeny žádosti s vyšším počtem 
vytvořených pracovních míst v rámci projektu a v druhé řadě s nejnižšími celkovými 
způsobilými výdaji. 
 
Přílohy stanovené MAS Karlštejnsko, z.ú.: 
Nepovinné přílohy stanovené MAS Karlštejnsko, z.ú.: 

• Potvrzení o spolupráci s MP 

• Plná moc v případě zastoupení žadatele 

• Doklad o spolupráci subjektů (např. partnerská smlouva, memorandum, zápis  
ze společného jednání ad.) 

• Způsob dopadu projektu (např. tech. parametry nově pořízeného zařízení) 
 
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši 
bodového ohodnocení projektu. 
 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také zveřejněn na webových stránkách 
https://www.karlstejnskomas.cz/. Jednotlivé Fiche obsahují dokument Souhrnný popis 
příloh, kde jsou uvedeny ostatní přílohy. 

Konzultace pro žadatele: 

MAS Karlštejnsko, z.ú., pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě 
projektů: 

Dne 08. 09. 2020 V 16:00 hodin Místo: Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice 

Dne 09. 09. 2020 V 16:00 hodin 
Místo: Palackého nám. 97/20,  

268 01 Hořovice 

 
V jiné dny jsou manažer a pracovníci MAS Karlštejnsko, z.ú., k dispozici v sídle kanceláře 
na výše uvedené adrese nebo je možné sjednat konzultaci nebo poskytnout radu  
na kontaktních spojeních, uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS 
Karlštejnsko, z.ú. 
 
  

https://www.karlstejnskomas.cz/plugins/cwcourses/cwattachments/cwattachments/helpers/download.php?id=1141938ba2c2b13f5505d7c424ebae5f&sid=50a4ac97e9c202c2698650e7cb09414c
https://www.karlstejnskomas.cz/plugins/cwcourses/cwattachments/cwattachments/helpers/download.php?id=1141938ba2c2b13f5505d7c424ebae5f&sid=50a4ac97e9c202c2698650e7cb09414c
https://www.karlstejnskomas.cz/plugins/cwcourses/cwattachments/cwattachments/helpers/download.php?id=1141938ba2c2b13f5505d7c424ebae5f&sid=50a4ac97e9c202c2698650e7cb09414c
https://www.karlstejnskomas.cz/
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Závěrečné ustanovení: 
 
Na webových stránkách MAS Karlštejnsko, z.ú. https://www.karlstejnskomas.cz/ jsou v 
sekci Výzvy MAS – PRV – Filtr avíza/aktivní výzvy zveřejněny všechny aktuální 
dokumenty k výzvě: 

• Interní postupy MAS pro výzvu PRV 

• Aktuální znění vyhlášených Fiche 2 a Fiche 6 

• Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace 

• Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) žadatele 

• Vzory příloh stanovených MAS jsou u jednotlivých Fichí 
 
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 https://www.szif.cz/cs. 
 
 
 

Radomír Hanačík 
  ředitel MAS Karlštejnsko, z.ú. 

https://www.karlstejnskomas.cz/
http://www.eagri.cz/prv
https://www.szif.cz/cs

