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Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS 
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

 

Výzva MAS č. PRV 2 
 

k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova                     
na období 2014 – 2020 

 
 
Název SCLLD: Integrovaná strategie CLLD 2020 je blízko pro území MAS NAD ORLICÍ 
 
Termín vyhlášení výzvy: 9. 1. 2018 
 
Termín příjmu žádostí: od 15. 1. 2018  do  14. 2. 2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně 
příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 
 
Termín registrace na RO SZIF:  30. 4. 2018 
 
Místo příloh v listinné podobě: Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelecké Horky (kancelář MAS) 
 
Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech 
uvedených jako úřední dny úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 hod.,  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.  
 
Kontaktní údaje:  
Bc. Martina Lorencová      Petra Čejková   
ředitelka MAS, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD projektová manažerka PRV  
e-mail: martina.lorencova@nadorlici.cz    e-mail: petra.cejkova@nadorlici.cz 
tel: 733 351 657       tel: 737 839 798 
 
 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 
 
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je  9 000 000,- Kč  
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2,3,5 a 6. 
 
 

Číslo 
Fiche 

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

Alokace 
pro 2. výzvu 

F2  PRV 2 – Podpora místního 
zemědělství 

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

1 000 000,- Kč 
 

F3 PRV 3 – Rozvoj místní 
produkce 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

2 000 000,- Kč 

mailto:martina.lorencova@nadorlici.cz
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Podrobný obsah Fichí je přílohou Výzvy. 
 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi vyčerpána nebo dočerpána, bude převedena na základě  
dokumentu „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů  a zaručení transparentnosti.“ 
 
Povinné příloha MAS:  
Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou 
MAS přijaty.  
 

 Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS NAD 
ORLICÍ na období 2014 – 2020 (vzor zveřejněn na webu MAS) - originál. 

 

 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 opatření stavebního úřadu - prostá kopie. 

 
Nepovinné přílohy stanovené MAS: 
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového 
ohodnocení projektu. 

 Platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních 
organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ 
s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. – prostá kopie. Žadatel 
předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium Žadatel je ekologickým 
zemědělcem.  

 Platný certifikát značky ,,ORLICKÉ HORY – regionální produkt“ – prostá kopie. Žadatel 
předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium Žadatel je v době 
podání Žádosti o dotaci na MAS držitelem regionální značky ,,ORLICKÉ HORY - regionální 
produkt".  

 Platný certifikát systému bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv vydaný certifikačním 
orgánem (např. BRC, IFS), který je akreditován pro příslušný systém – prostá kopie. Žadatel 
předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium Využití šetrných forem 
hospodaření.  

 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.nadorlici.cz.  

Konzultace pro žadatele: 

Školení pro žadatele: 17. 1. 2017 v 14:00 hod. v Kosteleckých Horkách 

 
 

F5 PRV 5 - Rozvoj venkovského 
podnikání a turistiky 

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

3 000 000,- Kč 

F6 PRV 6 - Les pro odpočinek Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích 3 000 000,- Kč 

http://www.nadorlici.cz/
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Konzultační dny:  

úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 hod.,  vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno 
rezervovat. 

 
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.nadorlici.cz dokumenty k výzvě: 

 „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů  a zaručení transparentnosti“,  

 Aktuální znění vyhlášených Fichí 

 Vzory příloh stanovených MAS. 
 
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. 
 
 
Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na danou Fichi. 
Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy. 
 

 
 
  

http://www.nadorlici.cz/



