
 

 

1. výzva MAS pro rok 2014 
Zkrácené znění 

20. kolo příjmu žádostí PRV, 

opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
 

Místní akční skupina MAS Partnerství venkova, v souladu se svým  

strategickým plánem Leader „ Partnerství venkova – prosperita regionu“,  
schváleným v rámci Programu rozvoje venkova vyhlašuje 

 

1. výzvu 2014 k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje 
venkova – Opatření IV. 1. 2 Realizace místní rozvojové strategie 

 

Projekty předložené v rámci této výzvy musí být zaměřeny na dosažení harmonického 

a udržitelného rozvoje společnosti a hospodářství v regionu působnosti MAS Partnerství 

venkova. Zaměření projektů je vymezeno v jednotlivých tématických oblastech podpory 

– tzv. Fichích. V rámci těchto Fichí bude v této výzvě rozděleno zhruba 151 710 Kč. 

V této výzvě budou vyhlášeny tyto oblasti podpory –  Fiche č. 6. Partnerství 

venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Plné znění výzvy a všechny potřebné podkladové materiály pro úspěšné podání 

projektu naleznete na webových stránkách MAS Partnerství venkova 

www.maspartnerstvi.cz. 

 

1. Územní vymezení 

Předkládaný projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou v územní 

působnosti MAS Partnerství venkova. Jedná se o územní vymezení dvou mikroregionů: 
 

 mikroregionu Letovicko 
 

 mikroregionu Malá Haná 

 
 

2. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace na realizaci vybraných 

projektů. 

 

Možné režimy podpory s maximální hodnotou míry podpory pro jednotlivá opatření jsou 

uvedeny v příslušné Fichi. 

 

Minimální výše způsobilých výdajů pro jednotlivý projekt není stanovena. 

Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je u všech 

Fichí limitována hranicí 2 000 000,- Kč   

 

3. Kritéria pro poskytnutí dotace 

Výběr předložených projektů bude provádět výběrová komise MAS Partnerství venkova 

dle hodnotících kritérií. K podpoře budou doporučeny projekty, které dosáhnou nejlepšího 

bodového hodnocení. 

 

Kritéria výběru: 

 splnění formálních náležitostí 

 splnění kritérií přijatelnosti 

 splnění výběrových kritérií 
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4. Vyhlášení výzvy a způsob podávání žádostí 

 

Vyhlášení výzvy:    14. 1. 2014 

 

Zahájení příjmu žádostí:              15. 1. 2014 v 10.00 hod. 

 

Ukončení předkládání žádostí:  30. 1. 2014 ve 12.00 hod. 

 

Místo podávání žádostí:   kancelář MAS – Pražská 870, Letovice 

      Po:    8 – 14   

      Út:    8 – 14  

      St:    8 – 16 

      Čt:    8 – 14   

      Pá:    8 – 14  

 

Žádosti, které nebudou doručeny v řádném termínu výzvy, včetně povinných 

příloh, nebudou MAS přijaty do hodnocení. 

 

5. Kontakty a další informace 

 

Kancelář MAS:  Letovice, Pražská 870, objekt firmy Ekoterm – 2. poschodí  

 

Další informace na www.maspartnerstvi.cz nebo na školení pro žadatele. 

 

Ing. Pavel Šaršon  p.sarson@centrum.cz 

    tel.: 774 457 341 

 

Bc. Iva Přichystalová prichystalova.iva@hotmail.com 

    tel.: 774 457 342 

 

Další informace na www.maspartnerstvi.cz nebo na uvedených kontaktech. 

 

Prezentace 1. Výzvy pro rok 2014 (20. Kolo PRV) k předkládání žádostí o 

podporu z Programu rozvoje venkova – Opatření IV.1.2 Realizace místní 

rozvojové strategie – strategického plánu Leader: 

 

Školení pro žadatele, kteří chtějí svůj projekt připravit pro 1. výzvu 2014 se uskuteční 

dne: 

 

21. 1. 2014 ve 14:00 hod. v kanceláři MAS Partnerství venkova, Pražská 870, 

Letovice 

  

Doporučení pro žadatele: 

 

 Sledujte webové stránky MAS www.maspartnerstvi.cz 

 Ptejte se, konzultujte, raďte se, pište!!!!! 

 

Veškeré podkladové materiály naleznete na www.maspartnerstvi.cz, nebo na 

www.szif.cz. 

 

      
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
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