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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. 5 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: 15. dubna 2021 

 

Termín příjmu žádostí: od 10. května 2021 do 31. května 2021 – podání Žádosti o dotaci na 

MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře 

 

Termín registrace na RO SZIF: 10. srpna 2021 

 

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 18. května 2021 od 14:00 ve školicí místnosti 

Sport-Relax Centra BORS Club (Na Valtické 650/85, Břeclav), v případě trvání omezení 

setkávání pak online. Na seminář je třeba se přihlásit, a to nejpozději do 14. května 2021. 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 5. výzvu je 6 939 396 Kč. 

 

Fiche č. 1: Podpora místní zemědělské produkce 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění 

na trh zemědělských produktů 

Definice žadatele/příjemce 

zemědělští podnikatelé, výrobci potravin nebo surovin 

určených pro lidskou spotřebu, výrobci krmiv a jiné 

subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 

zemědělských produktů 

Oblasti podpory 

❖ pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 

zemědělských produktů, finální úpravu, balení, 

značení výrobků (včetně technologií souvisejících 

s dohledatelností produktů); 

❖ výstavba, modernizace a rekonstrukce budov 

(včetně manipulačních ploch a bouracích prací 

nezbytně nutných pro realizaci projektu); 

❖ investice související se skladováním zpracovávané 

suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících 

při zpracování s výjimkou odpadních vod; 

❖ investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 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.); 

❖ pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez 

podkategorie G pouze v kódu 012; 

❖ investice do zařízení na čištění odpadních vod ve 

zpracovatelském provozu; 

❖ nákup nemovitosti. 

Alokace na výzvu 2 261 515 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
5 000 000 Kč 

Výše dotace 35 % / 45 % / 50 % (podle typu příjemce) 

 

Fiche č. 2: Rozvoj podnikání na venkově 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
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Definice žadatele/příjemce 

podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé 

podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci bez 

ohledu na velikost podniku 

Oblasti podpory 

❖ stavební obnova (přestavba, modernizace, statické 

zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře 

(včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či 

malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně 

stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí); 

❖ pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 

sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup 

zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez 

podkategorie G, vybavení, hardware, software) 

v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky 

před uvedením pořizovaného majetku do stavu 

způsobilého k užívání); 

❖ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 

povrchů, náklady na výstavbu odstavných a 

parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba 

doprovodné zeleně) – tvoří max. 30 % projektu; 

❖ nákup nemovitosti. 

Alokace na výzvu 949 448 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
5 000 000 Kč 

Výše dotace 25 % / 35 % / 45 % (podle typu příjemce) 

 

Fiche č. 5: Výzkum a osvěta 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 
Článek 14 – Předávání znalostí a informační akce 

Definice žadatele/příjemce 
subjekty zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání 

znalostí a informační akce 

Oblasti podpory 

❖ podporu lze poskytnout pouze na neinvestiční výdaje 

sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích/ 

informačních akcí, které odpovídají účelu podpory; 

❖ podpora bude poskytována pouze na takové 

vybavení, které bude spotřebováno v rámci projektu. 

Alokace na výzvu 477 930 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 
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Maximální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
1 000 000 Kč 

Výše dotace 60 % / 70 % / 90 % (podle zaměření akcí) 

 

Fiche č. 7: Investice do zemědělských podniků 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

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

zemědělských podniků 

Definice žadatele/příjemce zemědělští podnikatelé 

Oblasti podpory 

❖ stavby, stroje a technologie v zemědělské 

prvovýrobě; 

❖ nákup nemovitosti. 

Alokace na výzvu 191 195 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
500 000 Kč 

Výše dotace 
50 % (tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro 

mladé začínající zemědělce) 

 

Fiche č. 8: Základní služby a obnova vesnic 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Článek 20, písmeno a) – Veřejná prostranství v obcích 

Článek 20, písmeno b) – Mateřské a základní školy 

Článek 20, písmeno e) – Vybrané kulturní památky 

Článek 20, písmeno g) – Stezky 

Definice žadatele/příjemce 

obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené 

obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby 

vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, 

nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, o.p.s.), 

registrované církve a náboženské společnosti a evidované 

církevní právnické osoby 

Oblasti podpory 

a) Veřejná prostranství 

❖ vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce 

zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), 

osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, 

venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí 

záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, 

informační panely, orientační mapy, plakátovací 

plochy, rozcestníky, pomníky); 

❖ vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících 

k dotvoření celkového charakteru veřejného 
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prostranství – herní a vodní prvky (kašny, fontány, 

pítka a ptačí napajedla či koupadla); 

❖ doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, 

odstavné a manipulační plochy) – tvoří max. 30 % 

projektu;  

❖ nákup nemovitosti. 

b) Mateřské a základní školy 

❖ rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i 

jejího zázemí a doprovodného stravovacího a 

hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní 

prvky v případě mateřské školy; 

❖ pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/ 

základní školy či doprovodného stravovacího 

zařízení; 

❖ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 

povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 

stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, 

oplocení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě 

základní školy) – tvoří max. 30 % projektu; 

❖ nákup nemovitosti. 

e) Vybrané kulturní památky 

❖ obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků; 

❖ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 

povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 

stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační 

tabule) – tvoří max. 30 % projektu; 

❖ nákup nemovitosti. 

g) Stezky 

❖ výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a 

lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek, 

jejich značení, směrové a informační tabule či 

interaktivní prvky; 

❖ stavební výdaje související s danou stezkou – 

zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, 

budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, 

zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební 

výdaje související s danou stezkou; 

❖ doplňující výdaje jako součást projektu (zařízení 

k odkládání odpadků, veřejné toalety) – tvoří max. 

30 % projektu; 

❖ nákup nemovitosti . 
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Alokace na výzvu 3 059 308 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
1 250 000 Kč 

Výše dotace 80 % 

 

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 na každou Fichi. 

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 3.1). 

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

Podrobný postup je popsán v Interních postupech MAS Lednicko-valtický areál pro 

programový rámec PRV (verze 3.1). 

 

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: 

❖ osvědčení o původu biopotravin či biokrmiva (prostá kopie); 

❖ certifikát regionální značky či certifikát kvality výrobku (prostá kopie); 

❖ formulář Seznam surovin; 

❖ potvrzení Státní veterinární správy, ze kterého bude patrné, o jaký podnik se jedná, od 

kdy je podnik schválen a registrován jako potravinářský (prostá kopie), nebo doklad 

o oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení kontrol SZPI, 

opravňující ke zpracování vlastní produkce (prostá kopie). 

 

Přílohy výzvy: 

1) a) Fiche č. 1 Podpora místní zemědělské produkce; 

b) Fiche č. 2 Rozvoj podnikání na venkově; 

c) Fiche č. 5 Výzkum a osvěta; 

d) Fiche č. 7 Investice do zemědělských podniků; 

e) Fiche č. 8 Základní služby a obnova vesnic; 

2) Formulář Seznam surovin; 

3) Seznam obcí s uvedením počtu obyvatel; 
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4) Seznam doporučených autochtonních druhů dřevin; 

5) Seznam ovocných druhů dřevin; 

6) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE); 

7) Celní sazebník; 

8) Interní postupy MAS Lednicko-valtický areál pro programový rámec PRV (verze 3.1); 

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

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

 

Závěrečné ustanovení: 

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.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Ing. David Mikulecký 

BORS Břeclav a.s. 

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

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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