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Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS 

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD  
 schváleným Ministerstvem Zemědělství   

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

2. Výzvu MAS Královská stezka o.p.s. 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  

Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 22. 1. 2018 

 

Název SCLLD: „Zapomenutý kraj" 

 

Termín příjmu žádostí: od 12. 2. 2018 do 26. 2. 2018 do 15 hodin v termínech 

uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je 

nutno rezervovat. 

 

Termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2018 

 

Místo podání žádostí: Kancelář MAS, 1. patro MÚ, Žižkovo náměstí 66, Habry 58281 

 

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena 

SCLLD.  
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Kontaktní údaje:  

Název MAS: Královská stezka o.p.s. 

IČ: 27521702 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

Sídlo MAS: Žižkovo náměstí 66, Habry 582 81 

Email: kralovska-stezka@centrum.cz  

Kontaktní osoba: Mgr. Gustav Charouzek 

Telefonní spojení:  774 489 322 

Webové stránky: www.kralovska-stezka.cz  

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

Celková výše dotace pro projekty žadatelů z území MAS Královská stezka o.p.s. v rámci 

2. výzvy a vyhlášených Fichí je 25 711 377,- Kč  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 4. 

 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy.  

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace bude převedena do 

Fichí dle potřeby MAS a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS. 

 

Alokace na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který 

je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou 

výši bodů) navýšena vždy tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši. 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy a je také vyvěšen na webových stránkách 

www.kralovska-stezka.cz.  

 

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 pro podání, 

hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova“.  

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou výzvy.  

V případě shodného počtu bodů bude upřednostněna nižší výše způsobilých výdajů. 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 2. výzvu 

F1 
Podpora podnikání a 

cestovní ruch 

Článek 19, odstavec 1., písmeno 

b) - Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

8 179 126,- Kč 

 

F2 Zemědělství 

Článek 17, odstavec 1., písmeno 

a) – Investice do zemědělských 

podniků 

6 778 781,- Kč 

F3 Potravinářství 

Článek 17, odstavec 1., písmeno 

b) – Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

5 296 000,- Kč 

F4 Zpřístupnění přírody 
Článek 25 (NIL) Neproduktivní 

investice v lesích 
5 457 470,- Kč 

mailto:kralovska-stezka@centrum.cz
http://www.kralovska-stezka.cz/
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Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši 

bodového ohodnocení projektu. 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za uplatnění inovací v projektu, 

doloží při Žádosti o dotaci dokumenty ke všem stávajícím stavbám, strojům, 

technologiím, postupům, jež užívá a budou nahrazovány nebo doplňovány v rámci 

projektu. Pokud budou technické parametry, technologie či postupy modernější a 

kvalitnější, žadatel dostane přidělené body (popis parametrů, technologií a 

postupů musí být čitelný z projektu tak, aby byl porovnatelný z doložených 

dokumentů) – týká se Fiche 1, 2 a 3. 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za uplatnění inovací v projektu 

za informační prvky u Fiche 4, popíše inovativní prvky umožňující návštěvníkům 

pochopit hodnoty daného území do Žádosti o dotaci – týká se Fiche 4. 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za víceodvětvovou spolupráci v 

přípravě/realizaci projektu, doloží při Žádosti o dotaci doklad, zápis z jednání či 

smlouvu o spolupráci mezi danými subjekty (prostá kopie) – týká se Fiche 1, 2, 

3 i 4. 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy, 

stavby, doloží při Žádosti o dotaci výpis z katastru nemovitostí (elektronický 

náhled)- týká se Fiche 1, 2, 3 i 4. 

• Příloha č. 5 dle pravidel 19.2.1. – prohlášení o zařazení podniku do kategorie je 

povinná u Fiche 1 i 3, pokud žadatel uplatňuje vyšší míru dotace (kromě 

oblasti LFA), tak i u Fiche 2.  

Konzultace pro žadatele: 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

31. 1. 2018,  

15. hodin 

Společenská místnost 

Radostín, 580 01 
Seminář pro žadatele ke 2. výzvě 

 

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.kralovska-stezka.cz jsou v sekci OBDOBÍ 2014 –  

2023 zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě: 

• Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje 

venkova 

• Směrnice k zamezení střetu zájmů – „Etický kodex“ 

• Aktuální znění vyhlášených Fichí 

• Vzory příloh stanovených MAS 

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí 

AKTUALIZOVANÁ Pravidla platná pro rok 2018 pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna 

na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz a stránkách MAS.  

 

 

……………………………………………………………………  

                                                Ředitel MAS 

 

 

http://www.kralovska-stezka.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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Přílohy: 

Podrobný obsah Fichí 

 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Max. míra podpory 
Alokace Fiche 

Kč 

Min/max. 
způsobilé 
výdaje v 

Kč 

1 
Podpora podnikání a 

cestovní ruch 

Malý + mikro podnik 45 % 
Střední podnik 35% 
Velký podnik 25 % 

8 179 126 
50 000 /  

5 000 000 

Definice příjemce dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky, jakož i zemědělci 

Stručný popis Fiche 

Budou podpořeny malé podniky vymezených CZ-NACE v zakládání, modernizaci a rozšiřování své 
výroby a služeb. 

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE) 4 : C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném 
průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 
651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a 

střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a 
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod 
s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J 
(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické 
činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační 
služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 
(Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 

82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační 
činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 
(Poskytování ostatních osobních služeb). 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou 
být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Max. míra podpory 
Alokace Fiche 

Kč 

Min/max. 
způsobilé 
výdaje v 

Kč 

2 Zemědělství 

50 % 
Navýšení pro mladé 

začínající zeměděl. o 10 %  

Navýšení pro „LFA oblasti“ 
o 10 % 

6 778 781 
50 000 /  

5 000 000 

Definice příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel 

Stručný popis Fiche 

Budou podpořeny zemědělské podniky v zakládání, modernizaci a rozšiřování své rostlinné a 
živočišné výroby. 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na 

investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 
školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro 
zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 
zemědělském podniku. 
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Číslo 
Fiche 

Název Fiche Max. míra podpory 
Alokace Fiche 

Kč 

Min/max. 
způsobilé 
výdaje v 

Kč 

3 Potravinářství 

Výstupem produkt 
nespadající pod přílohu I 
Smlouvy o fungování EU - 
Malý + mikro podnik 45 % 

Střední podnik 35% 

(podpora je poskytována 
v souladu s podmínkami čl. 

44 nařízení Komise č. 
702/2014 

Výstupem produkt 
spadající pod přílohu I 

Smlouvy o fungování EU – 

Malý + mikro 50% 
Střední 50% 

Velký podnik 50% 

5 296 000 
50 000 /  

5 000 000 

Definice příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, 

uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako 
vstupní produkt 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 

zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou 
produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená 

příloha nevztahuje. 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby, modernizace a rekonstrukce budov včetně 
nezbytných manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu, pořízení 
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení 
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se 
skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování 
s výjimkou odpadních vod. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní 

kvality produktů, investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu 
(např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení 
prodejen apod.) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 
Způsobilé je také pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 a nákup nemovitosti. 

 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Max. míra podpory 
Alokace Fiche 

Kč 

Min/max. 
způsobilé 
výdaje v 

Kč 

4 Zpřístupnění přírody 

100% dotace 
Podpora je poskytována 

v souladu s čl. 35 nařízení 
Komise č. 702/2014 

5 457 470 
50 000 /  

5 000 000 

Definice příjemce dotace 

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek 
vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL. 

Stručný popis Fiche 

Podpora v rámci Fiche zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí 

lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. 

Oblasti podpory 
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Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, 
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, 
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k 
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, vyhlídek, rozhleden, 

přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, 
např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. 
mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště 
chráněných území a oblastí Natura 2000.  

 


