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MAS Lednicko-valtický areál vyhlašuje Výzvu MAS 

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem zemědělství 

(ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 

venkova na období 2014–2020 

 

Název SCLLD: MAS Lednicko-valtický areál, z.s.: Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje pro programové období 2014–2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 3. dubna 2020 

 

Termín příjmu žádostí: od 3. dubna 2020 do 4. května 2020 – podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 15. června 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 (zpravidla od pondělí do pátku, avšak vždy po předchozí 

telefonické domluvě) v sídle MAS Lednicko-valtický areál, Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav. 

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Jedná se o katastrální 

území obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké 

Bílovice. 

 

Seminář pro žadatele: 

Seminář k přípravě projektů se uskuteční v úterý 21. dubna 2020 od 14:00 v sídle MAS (Lidická 

3116/134, Břeclav). Na seminář je třeba se přihlásit, a to nejpozději do 17. dubna 2020. Pro 

přihlašování využijte níže uvedené kontaktní údaje. Žadatelé mohou využívat také osobních 

konzultací, které jsou však poskytovány pouze po předchozí telefonické domluvě. 

 

Kontaktní údaje:  

Mgr. Lukáš Hlavinka 

manažer MAS 

tel.: 733 594 811 

e-mail: hlavinka@mas-lva.cz 

mailto:hlavinka@mas-lva.cz
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Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

Celková výše dotace pro 3. výzvu je 4 000 000 Kč. 

 

Fiche č. 3: Pozemkové úpravy 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Pozemkové úpravy 

Definice žadatele/příjemce obec nebo zemědělský podnikatel 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což 

je opatření zajišťující zpřístupnění především 

zemědělských pozemků, opatření k ochraně životního 

prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické 

stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro 

ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. 

Realizace společných zařízení musí být v souladu se 

schválenými návrhy pozemkových úprav. Realizací plánů 

společných zařízení na základě schváleného návrhu 

pozemkových úprav se rozumí: 

❖ opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků 

(mimo intravilán); 

❖ protierozní opatření pro ochranu půdního fondu; 

❖ vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému 

odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně 

území před záplavami, ke zvýšení retenční 

schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu 

zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.); 

❖ opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 

zvýšení ekologické stability krajiny . 

Alokace na výzvu 4 000 000 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
4 000 000 Kč 

Výše dotace 100 % 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 

Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Vybrány budou 

projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení, přičemž počet podpořených projektů 

je limitován výší alokace výzvy. To znamená, že podpořeny budou projekty do maximální výše 

finanční alokace výzvy. Preferenční kritéria pro věcné hodnocení jsou součástí Fiche, která je 

přílohou této výzvy.  
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Podrobný postup pro hodnocení a výběr projektů, včetně postupu v případě, že se vyskytnou 

dva nebo více projektů se stejným počtem bodů, je uveden v Interních postupech MAS 

Lednicko-valtický areál pro programový rámec PRV (verze 3.0). 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

V případě, že nebude finanční alokace výzvy vyčerpána, zbývající prostředky se nepřevádí a 

budou využity v dalších výzvách. Hraniční projekt, tedy takový projekt, který je prvním 

nevybraným, ale zároveň splňuje minimální bodovou hranici, nebude podpořen. Finanční 

alokace nebude dodatečně navyšována.  

 

Přílohy stanovené MAS: 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, může žadatel doložit 

k žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve formuláři 

Fiche. V případě této výzvy se může jednat o: 

❖ přehlednou mapu obsahující zákres návaznosti navrhovaných prvků společných 

zařízení na již existující obdobné prvky; 

❖ fotodokumentaci již existujících prvků společných zařízení. 

 

Přílohy výzvy: 

1) Fiche č. 4 Pozemkové úpravy; 

2) Seznam doporučených autochtonních druhů dřevin; 

3) Seznam ovocných druhů dřevin; 

4) Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál pro programový rámec PRV; 

5) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova na období 2014–2020 (také jen „Pravidla“). 

 

Závěrečné ustanovení: 

Kompletní dokumentace k výzvě je zveřejněna na internetových stránkách www.mas-lva.cz/ 

dotacni-vyzvy/. V průběhu vyhlášení a administrace výzvy může docházet ke změnám 

závazných dokumentů. Pro žádosti o dotaci a následně také pro realizaci podpořených 

projektů platí Pravidla, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 

www.szif.cz. 

 

 

 

……………………………………………………… 

Bc. David Mikulecký 

BORS Břeclav a.s. 

předseda výkonné rady MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 

http://www.mas-lva.cz/dotacni-vyzvy
http://www.mas-lva.cz/dotacni-vyzvy
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