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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) 
 

Výzva MAS č. 7  

k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 
 

Název SCLLD: „Zapomenutý kraj“ 

 

Termín vyhlášení výzvy: 30. 1. 2023 

 

Termín příjmu žádostí: od 10. 2. 2023 do 3. 3. 2023 - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2023 

 

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 v termínech uvedených jako úřední dny do 15 hodin, 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. 
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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: kancelar@kralovska-stezka.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 7. výzvu je 6 681 657 Kč. Žadatelé mohou předkládat ve výzvě 

své projekty v rámci Fiche 4. 

 

 

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

www.kralovska-stezka.cz.  

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční 

prostředky budou využity v další výzvě MAS.  

Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na Fichi v dané výzvě. 

 Podpora hraničního projektu Fiche (dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. e) 

Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního 

projektu Fiche (pouze jednoho), a to v souladu s nastavenými postupy, a to za podmínky, 

že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve 

schváleném finančním plánu SCLLD. Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v 

dané Fichi, který zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů. Pro jeho podporu lze 

navýšit alokaci nad rámec výzvy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS 

stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. U 

vyhlášené Fiche je identifikován (jeden) hraniční projekt Fiche. Sečte se zbytková alokace 

výzvy a případný zbytek volné alokace ve finančním plánu SCLLD. Rozhodovací orgán 

posoudí, zda budou prostředky dostačující k podpoře hraničního projektu v plné výši 

požadované dotace. 

 Podpora hraničního projektu výzvy (dle Pravidel 19, kap. 6.3, písm. f) 

V případě, že částka zbývající (v celkové alokaci MAS) k podpoře hraničního projektu Fiche 

nebude dostačující na podporu vybraného hraničního projektu Fiche v plné výši, nemůže 

být hraniční projekt Fiche podpořen, ale finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze 

dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy (pouze jedenkrát v rámci výzvy 

MAS, kdy je dočerpávána celková alokace MAS), a to v souladu s nastavenými postupy dle 

těchto vnitřních předpisů MAS, tímto navýšením může dojít k překročení alokace MAS 

stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro 7. výzvu 

F4 
Zpřístupnění 

přírody 

Článek 25 (NIL) Neproduktivní 

investice v lesích 
6 681 657,- Kč 

mailto:kancelar@kralovska-stezka.cz
http://www.kralovska-stezka.cz/
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V případě, že je ve výzvě vyhlášena pouze jedna Fiche, stává se hraniční projekt Fiche 

automaticky i hraničním projektem výzvy. Alokaci na výzvu lze tedy dále navýšit z důvodu 

podpory hraničního projektu výzvy, u kterého jako jediného může být za účelem jeho 

podpory v plné výši překročena celková alokace MAS.  

 

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 MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD 

platného ke dni vyhlášení výzvy. 

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 této výzvy.  

V případě shodného počtu bodů bude upřednostněna nižší výše dotace. Pokud ani poté 

nebude možné určit pořadí, bude preferován projekt, který je podán prvožadatelem (tj. 

doposud nepodpořeným žadatelem ve výzvách MAS v PRV v programovém období 2014-

2020), pokud ani poté nebude možné určit pořadí, bude preferován projekt s nižší výší 

celkových způsobilých výdajů. 

 

Přílohy stanovené MAS: 

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit 

k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve 

formuláři Fiche. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového 

hodnocení projektu.  

 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 4. 

Konzultace pro žadatele: 

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či 

poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS. 

Datum, čas a místo konání semináře/webináře pro žadatele bude zveřejněno na webových 

stránkách MAS www.kralovska-stezka.cz 
 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů: 

31. 1. 2023,  

14.30 hodin 
Kavárna Na cestě, Habry Seminář pro žadatele k 7. výzvě 

 

Plánovaný seminář může být nahrazen online webinářem, popř. individuálními 

konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS 

www.kralovska-stezka.cz. 

 

Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně při 

jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke 

http://www.kralovska-stezka.cz/
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kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS 

v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF.  
 

Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace zpět 

žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro 

nedodržení závazných termínů. 
 

Závěrečné ustanovení: 

Na webových stránkách MAS www.kralovska-stezka.cz jsou v sekci VÝZVY MAS 

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 Pravidla pro 

operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 

www.szif.cz a www.kralovska-stezka.cz.  

 

 

                   …………………………………………………… 

                                                  Ředitel MAS 
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Přílohy: 

Podrobný obsah Fichí 

 

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 

6 681 657 
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 tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských 

funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. 

Oblasti podpory 

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, přístřešků, 
informačních tabulí, závor. 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. Způsobilým je také nákup pozemku. Projekty musí být realizovány na PUPFL s 
výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. PUPFL, v rámci kterých se nachází 
předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní 

hospodářskou osnovou.  
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