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Avízo k připravované výzvě MAS Bobrava, z.s. č. 10 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace dotace 
Plánovaná výše alokace dotace pro 10. výzvu je 363 575,- Kč, přičemž bude vyhlášena Fiche 5. 
 
Ve Fichi 5 bude možné předložit projekty do následujících oblastí: 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven 

h) Muzea a expozice 

 
Podrobný obsah Fiche 5 je přílohou této výzvy, je také zveřejněn na webových stránkách www.masbobrava.cz. 
 
Přílohy žádosti o dotaci  

1. Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a 
nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě 
lze projekt realizovat – prostá kopie. 

Název SCLLD 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava 

Předpokládaný termín vyhlášení 
výzvy 

27. 1. 2023 

Předpokládaný termín příjmu 
žádostí o dotaci na MAS 

od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 do 23:59 hod.  

Předpokládaný termín registrace 
žádost o dotaci na RO SZIF 

12. 5. 2023 

Podání žádosti  
 

Podání Žádostí o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá 
prostřednictvím Portálu farmáře na webové adrese 
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod;  
Prostřednictvím Portálu farmáře je možné Žádost podat do 23:59 hod.; 
garantovaná provozní doba Portálu farmáře je v pracovních dnech od 
8:00 do 18:00 hod.  

Místo podání příloh k žádosti 
v listinné podobě 

Kancelář MAS  

Termín příjmu příloh k žádosti 
v listinné podobě 

V době trvání příjmu Žádostí na MAS v kanceláři MAS, a to vždy po 
telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. 

Územní vymezení 
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Bobrava, pro které je 
schválena SCLLD. 

Kontaktní údaje 
 

Ing. Hana Skalníková, +420 731 074 100 
skalnikova@masbobrava.cz 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche 
Vazba Fiche na článek Nařízení EP a 

Rady (EU) č. 1305/2013 
Alokace dotace 

pro 9. výzvu 
% dotace 

5 Občanská vybavenost obcí 
Článek 20 Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech 

363 575,- Kč 80 % 

http://www.masbobrava.cz/
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
mailto:skalnikova@masbobrava.cz
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2. Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace 
– prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě); 

4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím 
měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy 
(není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie. 

5. Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních 
strojů). 

6. Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na 
MAS – prostá kopie. 
 

Specifické přílohy Fiche 5 Občanská vybavenost obcí  

Společná pro všechny oblasti podpory:  
1. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce – prohlášení podepisuje 

statutární zástupce dané obce; součástí prohlášení je výňatek ze strategického dokumentu obce – část, kde 

se daná oblast řeší (stačí obecně). Závazný vzor prohlášení na webových stránkách www.masbobrava.cz 

v sekci SCLLD/Výzvy → Výzvy → PRV výzva č. 10. 

 

a) Veřejná prostranství v obcích 

Specifické přílohy nejsou stanoveny  

 

b) Mateřské a základní školy 

Specifické přílohy nejsou stanoveny  

 

c) Hasičské zbrojnice 

1. Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru 

dobrovolných hasičů. 

 

f) Kulturní a spolková zařízení  

1. V případě režimu nezakládající veřejnou podporu prohlášení o lokálním dopadu projektu.  

 

h) Muzea a expozice  

Specifické přílohy nejsou stanoveny 

 
Nepovinné přílohy stanovené MAS 
Nepovinné přílohy MAS nejsou stanoveny.  

 
Konzultace a semináře pro žadatele 
Žadatelé mohou využívat osobních konzultací, které jsou poskytovány pouze po předchozí telefonické domluvě. 
MAS bude rovněž pořádat semináře pro žadatele, a to ve dnech: 

• 1.2. 2022 od 15:00 hod., Malý sál Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) - seminář 

k podmínkám výzvy a oblastem podpory  

• 7.2. 2022 od 15:00 hod., Malý sál Sportovní a společenské haly Nebovidy (Nebovidy 250, 664 48) - seminář 

k samotnému formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře  
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Aktuální informace a výstupy ze seminářů budou zveřejněny na webových stránkách www.masbobrava.cz 
v sekci SCLLD/Výzvy → Výzvy → PRV výzva č. 10. 

Soulad specifických cílů a opatření SCLLD s vyhlášenou Fichí 
 

Fiche 5 

Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 
Specifický cíl 1.1: Bezpečná doprava  

Opatření 1.1.2: Zvýšení kvality komunikací 
 
Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém 
Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 
Opatření 2.1.2: Infrastruktura mateřských a základních škol 
 

Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.1: Spolkový život a občanská vybavenost 
Opatření 3.1.2: Infrastruktura občanského a kulturního života 
 
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 

 
 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu 
Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na každou Fichi v dané výzvě.  

 

Pokud již nelze ve vybrané Fichi podpořit žádný projekt v plné výši v rámci alokace Výzvy, tak lze finanční 

alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě 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 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 bude identifikováno více hraničních projektů 

v rámci Výzvy, bude se postupovat následovně: 

• nejprve rozhodne počet podaných žádostí o dotaci jednoho žadatele na MAS v dané výzvě –

upřednostněn bude projekt žadatele, který v dané výzvě na MAS podal pouze jednu žádost o dotaci 

(kontrola dle seznamu podaných žádostí o dotaci)., pokud nerozhodne, tak 

• upřednostněn bude projekt žadatele, který v předchozích výzvách MAS Bobrava v programovém 

období 2014-2020 nepředložil žádnou Žádost o dotaci, která by byla následně ze strany MAS 

doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne (kontrola dle 

schválených seznamů podpořených projektů programového rámce IROP a PRV v programovém 

období 2014 - 2020; seznamy podpořených projektů budou zveřejněny spolu s výzvou MAS), pokud 

nerozhodne, tak 

• upřednostněn bude projekt žadatele s nižší celkovou požadovanou výší dotace.  

 

V případě, že částka zbývající (v celkové alokaci MAS) k podpoře hraničního projektu Fiche nebude 

dostačující na podporu vybraného hraničního projektu Fiche v plné výši, nemůže být žádný hraniční projekt 

Fiche podpořen, ale finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory 
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hraničního projektu výzvy (pouze jedenkrát v rámci výzvy MAS, kdy je dočerpávána celková alokace MAS), 

a to v souladu s nastavenými postupy dle těchto vnitřních předpisů MAS, tímto navýšením může dojít k 

překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu 

SCLLD. Hraniční projekt výzvy se vybírá z nepodpořených hraničních projektů Fiche dle stejných podmínek, 

jaké platí pro preferenci hraničních projektů Fiche v předchozím kroku. 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů 
V případě, že se v seznamu vyskytují dva nebo více projektů se stejným počtem bodů jsou tyto projekty seřazeny 

následovně:  

1. v případě shody (viz výše) rozhodne počet podaných žádostí o dotaci jednoho žadatele na MAS v dané výzvě 

– jako první bude seřazen projekt žadatele, který v dané výzvě na MAS podal pouze jednu žádost o dotaci 

(kontrola dle seznamu podaných žádostí o dotaci), 

2. v případě shody (viz výše) bude jako první seřazen projekt žadatele, který v předchozích výzvách MAS 

Bobrava v programovém období 2014-2020 nepředložil žádnou Žádost o dotaci, která by byla následně ze 

strany MAS doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne (kontrola dle 

schválených seznamů podpořených projektů programového rámce IROP a PRV v programovém období 

2014–2020; seznamy podpořených projektů ke dni vyhlášení dané výzvy MAS budou zveřejněny spolu s 

výzvou MAS), 

3. v případě shody (viz výše) bude jako první seřazen projekt žadatele s nižší celkovou požadovanou výší 

dotace. 

4. V případě přetrvávající shody bude jako první seřazen projekt žadatele z obce s nižším počtem obyvatel. 

 

V případě shodného celkového bodového hodnocení projektu NEROZHODUJE datum a čas podání žádosti o 

dotaci na MAS.  

Závěrečná ustanovení 
Na webových stránkách MAS: www.masbobrava.cz budou v sekci SCLLD/Výzvy → Výzvy → PRV výzva č. 10. 

zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s. 

• Aktuální znění vyhlášené Fiche včetně kritérií bodového hodnocení 

• Vzory příloh stanovených MAS 

• Pravidla a postupy pro žadatele 
 

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. 

 
 
 

 
 


