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Místní akční skupina Nad Prahou o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s aktualizovaným 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 MAS Nad Prahou  
 
Termín vyhlášení výzvy: 14.4. 2020 
 
Termín příjmu žádostí: od 20.4.2020 do  12.6.2020 - podání Žádosti o dotaci na 
MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  
 
Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2020 
 
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 - každé 
pondělí 8:00 - 12:00 nebo v jiný termín, 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. Jedná se o 
území obcí: Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, 
Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  
Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, 
Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, 
Zlončice, Zlonín 
 
 
 
Kontaktní údaje:  
 
Jméno Funkce Telefon,  

e-mail 
Konzultace 

Ing. Karel Novák 
 

Manažer PRV 728 673 860 
prv@nadprahou.eu 

Mělnická 275, 
Líbeznice 

Ing. Iva Cucová, MBA Ředitel, vedoucí 
zaměstnanec pro 
realizaci SCLLD 

602 221 544 
reditel@nadprahou.eu 

Mělnická 275, 
Líbeznice 
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše alokovaných finančních prostředků (dotace) pro 3. Výzvu je 12 547 900,- 
Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě své projekty v rámci Fichí 10, 11 a 13. 
 
 

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této Výzvy. Je také vyvěšen na webových stránkách 
www.nadprahou.eu 
 
 
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
K podpoře budou v každé Fichi vybrány všechny Žádosti o dotaci, v pořadí od nejvyššího 
dosaženého počtu bodů, na jejichž pokrytí dostačuje finanční alokace pro danou Fichi 
stanovená ve Výzvě MAS a které současně dosáhly alespoň minimálního počtu bodů 
stanoveného pro danou Fichi ve Výzvě MAS. V případě, že nebude alokace pro některou 
Fichi tímto způsobem zcela vyčerpána, může Programový výbor rozhodnout o převedení 
zbývající části alokace do Fiche s největším převisem projektů dle součtu 
požadované výše dotace vznesené žadateli v dané Fichi, ale zároveň není možné 
přesáhnout celkovou alokaci na danou Fichi určenou v SCLLD.   
 
Programový výbor může také rozhodnout o navýšení alokace každé Fiche z důvodu 
podpory tzv. hraničního projektu, tedy jednoho projektu v každé Fichi, na jehož úplné 
pokrytí nedostačuje zbývající alokace v dané Fichi, za předpokladu, že dosáhl 
minimálního počtu bodů, ale zároveň není možné přesáhnout celkovou alokaci na danou 
Fichi určenou v 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 výběru projektů je obecně popsán v dokumentu „Postup administrace, 
hodnocení a výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti 
v programovém rámci Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Nad Prahou o.p.s.“ (kap. 3.2.)  
 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 3. výzvu 

F10 Podpora nezemědělských 
činností 

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

4 559 760,00 

F11 Rozvoj zemědělského 
podnikání 

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

1 943 220,00 

F13 Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských 
oblastech 

Článek 20 - Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských 
oblastech, e) Vybrané kulturní 
památky 

6 044 920,00 
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V případě shodného počtu bodů u dvou či více projektů v rámci jedné Fiche 
rozhoduje obodování jednotlivých hodnotících kritérií, které mají ve výzvě různé 
preference. Preference jednotlivých kritérií je zohledněná řazením kritérií sestupně 
v dané Fichi a určují, které kritérium má pro MAS větší důležitost než ostatní 
hodnotící kritéria.  
V případě, že více projektů bude obodováno ve všech kritériích naprosto shodně, 
bude upřednostněn projekt s nižší požadovanou částkou dotace. 
 
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této Výzvy.  
 

 
Přílohy stanovené MAS: 
 
 
Žadatel je povinen společně s Žádostí o dotaci předložit všechny relevantní povinné  
přílohy uvedené v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na  
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro operaci 19.2.1 Podpora  
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
 
 
Dále MAS stanovuje vlastní povinnou přílohu: 
V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) nepodléhá/jí řízení stavebního úřadu a 
součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní 
úpravy, doloží žadatel vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí 
stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné řízení stavebního úřadu.   
 
Předložení veškerých povinných příloh (tzn. relevantních příloh stanovených Pravidly pro 
operaci 19.2.1 a povinných příloh stanovených MAS) je podmínkou pro příjem žádostí. 
 
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: 

 Fiche 11- Smlouva o partnerství v rámci preferenčního kritéria č. 5 
 

Konzultace pro žadatele: 

Seminář pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů: 
Datum Čas Místo konání 
18.5.2020 9:00 Zasedací místnost MAS, Mělnická 

275, 25065 Líbeznice 
 

 
Individuální konzultace pro žadatele: 
 
pondělí 8:00 - 12:00 Kancelář MAS, Mělnická 275, 250 65 

Líbeznice 
 

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS po předchozí 
telefonické domluvě, nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech 
uvedených ve výzvě a na webových stránkách. 
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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.nadprahou.eu jsou v sekci „PRO ŽADATELE O 
DOTACE“ v sekci „Program rozvoje venkova“ zveřejněny všechny aktuální 
dokumenty k Výzvě: 

 „Postup administrace, hodnocení a výběru projektů, řešení středu zájmů a 
zaručení transparentnosti v programovém rámci Programu rozvoje venkova 
Strategie CLLD MAS Nad Prahou o.p.s. 

 Aktuální znění vyhlášených Fichí včetně preferenčních kritérií 
 Etický kodex 
 a další relevantní dokumenty k výzvě 

 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla 
pro operaci 19.2.1, platná pro rok 2020, která jsou zveřejněna na internetových 
stránkách MAS, dále na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 
 
 
 
 
                 ……………………………………………………………………  
                                 Ředitel MAS 


