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Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska 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: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS 
ROZVOJ TANVALDSKA 
 
Termín vyhlášení výzvy: 25.1.2023 
 
Termín příjmu žádostí: od 25.1.2023 do 28.2.2023 - podání Žádosti o dotaci na MAS 
(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF:  13.4.2023 
 
Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář Rozvoj Tanvaldska z.s., 468 43 
Jiřetín pod Bukovou 103  
 
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 pondělí – pátek 8:00 – 15:00, 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. Tato strategie je 
zveřejněna na http://masrt.cz/  

 
Kontaktní údaje: 
Rozvoj Tanvaldska z.s. 
Jiřetín pod Bukovou 103 
468 43 Jiřetín pod Bukovou 
Kontaktní osoba: Josef Kucin – manažer PRV, tel. 728761585, kucin@jiretinpb.cz,  
web: www.masrt.cz  
Konzultace: Po – Pá vždy po předchozí domluvě přesného termínu. 
 
 
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 7. Výzvu je  4 832 079 Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 8. 
 

 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 8. výzvu 

8 
A.3.1.3 Podpora rozvoje 
spolkové činnosti a 
volnočasových aktivit - 
rozvoj obcí 

Článek 20, Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech, 
písmeno f) Kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven 
 

   282 499 Kč 
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Podrobný obsah Fiche je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.masrt.cz.  
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
 
Postup je definován  interními  postupy  Rozvoj Tanvaldska z.s. „Způsob výběru projektů v 
Rozvoj Tanvaldska z.s., řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti"  pro Program 
rozvoje venkova, přičemž tyto interní postupy jsou součástí příloh této výzvy. 
 
V případě, že nebude alokace pro  Fichi dočerpána, finanční prostředky budou využity v další 
Výzvě MAS. 
 
Alokaci na výzvu 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), za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro 
celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Možnost snížení dotace 
projedná s dotčeným žadatelem pověřený pracovník kanceláře MAS, který zajistí písemné 
stanovisko žadatele a o výsledku bude informovat předsedu rozhodovacího orgánu. 
Rozhodovací orgán vezme informaci na vědomí na svém příštím jednání. 
 
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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD platného ke 
dni vyhlášení výzvy. 
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech Rozvoj Tanvaldska 
z.s pro Program rozvoje venkova.  
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy. 
 
V případě, že dva projekty dosáhnou v jedné Fichi stejný počet bodů, je výše v pořadí ten 
projekt, který získal více bodů v kritériu s nejvyšším maximem bodů v pořadí: 
1) Vytváření pracovních míst 
2) Finanční náročnost projektu - preference projektů s nižšími způsobilými výdaji, ze kterých 
je stanovena dotace. 
3) Doba realizace projektu – předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF 
stanovený v Žádosti o dotaci 
 
Pokud ani poté nebude možné stanovit pořadí, bude rozhodovat  místo realizace v obci, která 
má méně obyvatel (pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet 
obyvatel v obcích České republiky k 1.1. roku nejnovější údaj. V případě, že projekt bude 
realizován ve více obcích, vypočítá se počet obyvatel dle aritmetického průměru počtu 
obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován). 
 
Přílohy stanovené MAS: 
 
MAS Rozvoj Tanvaldska si nestanovuje žádné povinné přílohy na rámec Pravidel Programu 
rozvoje venkova na období 2014 – 20120 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Předložení vyplněné Žádosti o dotaci 
a povinných příloh se řídí těmito pravidly. 

 
Konzultace pro žadatele: 

Zaměstnanci MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. budou k dispozici v sídle kanceláře MAS v Jiřetíně 
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pod Bukovou čp. 103, nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených 
ve výzvě a na webových stránkách MAS. 

 

MAS pořádá pro žadatele semináře k přípravě projektů: 

termín  čas Místo/adresa 

30.1.2023 10:00 hod. Jiřetín p. Bukovou čp. 15 – Centrum 
Sylvatica  

 
 
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. 
 
Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace zpět 
žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro nedodržení 
závazných termínů. 

 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS www.masrt.cz  jsou v sekci REALIZACE SCLLD/PRV zveřejněny 
všechny aktuální dokumenty k výzvě č.8.  
Odkaz: https://www.masrt.cz/clanky/realizace-sclld-2014-2020/prv/2.-vyzvy-prv/vyzva-prv-
c.-8.html  
 

- Příloha č.1: Aktuální znění vyhlášené Fiche č. 8  
- Příloha č.2: Interní postupy MAS pro realizaci PR PRV 
- Příloha č.3: Etický kodex  
- Příloha č.4: Pravidla pro MAS  
- Příloha č.5: Pravidla pro žadatele 
- Příloha č.6: Pravidla pro publicitu  
- Příloha č.7: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
- Příloha č.8: Vzor - Cenový marketing 
- Příloha č.9: Vzor – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
- Příloha č.10: Instruktážní listy 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.  

 
 
 
 
 
 
                               ……………………………………………………… 
                                       Josef Kucin,  předseda  
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