Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Zálabí 2014 - 2020
Registrační číslo: CZ.1.08/3.2.00/14.00250

Seminář pro potenciální žadatele
v rámci CLLD MAS Zálabí
Program rozvoje venkova (PRV)
Datum a místo:
21. ledna 2019, Choťovice
Přednášející: Ing. Stanislav Štumpf

Průběh semináře
1,
2,
3,
3,
4,
5,
6,
7,

Prezence účastníků
Zahájení semináře
Výzva MAS č. 2: parametry výzvy, podporované aktivity
Hodnocení a výběr projektů, střet zájmů a ostatní administrace
Postup pro podání žádosti o dotaci
Formulář a přílohy žádosti o dotaci
Diskuze
Závěr
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Základní údaje o 2. výzvě
• Termín vyhlášení výzvy: 14.1.2019
• Termín příjmu žádostí: 14.1. – 18.2.2019
• Termín registrace na RO SZIF: 30.4.2019

Vše k výzvě je na stránkách MAS Zálabí:
https://www.maszalabi.eu/vyzvy/prv/vyzva-mas-zalabi-c-2-kpredkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programurozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/
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2. výzva PRV MAS Zálabí
• Vyhlášení:
leden 2019
• Vyhlášení:
4 Fiche
• Předpokládaná vyhlášená alokace: 6 950 000,- Kč
Název Fiche
Číslo
Fiche
F5
Neproduktivní
investice v lesích
F6
Zemědělství

F7

Podpora místních
výrobků

F8

Podpora podnikání

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 25, Neproduktivní investice
v lesích
Článek 17, odstavec 1., písmeno
a) – Investice do zemědělských
podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno
b) - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno
b) - Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností

Alokace
Pro 2. výzvu
1 750 000,-Kč
2 600 000,- Kč

1 200 000,- Kč
1 400 000,- Kč

Minimální výše způsobilých výdajů: 50 tis. Kč – Maximální výše 5 000 000,-Kč
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POZOR nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace na danou Fichi

Vymezení území
Celé území MAS Zálabí pro které je schválená
SCLLD
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Fiche 5 – Neproduktivní investice v lesích
vazba Fiche na Nařízení PRV - Článek 25, Neproduktivní investice v lesích

• Příjemce: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci,
pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
Nutné vypořádání vlastnických vztahů
• Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou
chráněných oblastí a oblastí Natura 2000. Musí být
platný lesní hospodářský plán nebo osnova.
• Výše dotace: Podpora je poskytována jako příspěvek
na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 %
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Alokace 2. výzvy: 1 750 000Kč
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Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích
• Popis Fiche: Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice
ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa
podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení
rekreační funkce lesa. Podporovány budou též aktivity vedoucí
k usměrňování návštěvnosti území. Realizovat lze také opatření
k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa.
• Popis
podporovaných
aktivit:
značení,
výstavba
a
rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 m, významné přírodní
prvky, herní a naučné prvky, fitness prvky, zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory,
odkládání odpadků, mostky, lávky, zábradlí, stupně, nákup
pozemků
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Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích
Další podmínky
1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení
Komise č. 702/2014. Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s
motivačním účinkem, pokud žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu
předložil Žádost o dotaci. Zahájením prací se rozumí zahájení stavebních prací, a dále
první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se
investice stává nezvratnou. Za zahájení prací se nepovažují přípravné práce, jako je
získání odpovídajícího povolení stavebního úřadu. Nelze však zahájit práce, které jsou
obsahem tohoto povolení. Projektem se pro tento účel nerozumí pouze výdaje, ze
kterých je stanovena dotace, ale celý komplex činností realizovaných žadatelem za
účelem dosažení cíle projektu – např. představovaný obsahem stavebního povolení
2) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace,
vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí
Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním
trhem, který dosud nebyl splacen; u této podmínky se
žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako skupina propojených a
partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení Komise č. 702/2014,
včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty; C.
3) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14)
Nařízení Komise č. 702/2014; C.
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Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích
Další podmínky
4, Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na
kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné
břemeno. V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit
doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným souhlasem vlastníků
dotčených pozemků s realizací projektu.
5, Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty,
které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství,
stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví
venkova, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou
údržbu a péči.
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Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích
Preferenční kritéria dle SCLLD:
1, Finanční náročnost projektu

2, Zkrácená doba realizace
3, Pozitivní vliv na životní prostředí

Přílohy k opatření:
- Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa
- Vyjádření ÚHUL k výstavbě nové lesní cesty
- Přílohy dokládající pozitivní vliv na životní prostředí
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Fiche 5 Neproduktivní investice v lesích
Příklady:
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Fiche 6 Zemědělství
vazba Fiche na Nařízení PRV - čl.17, odst.1, písm. a) Investice do zemědělských
podniků

 Příjemce: zemědělský podnikatel.
 Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout pouze na
investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1
obecných podmínek Pravidel. Rozdělení je dle primárního
určení výdaje.
1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a
školkařskou výrobu
3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována
přímo v zemědělském podniku
4) nákup nemovitost
 Výše dotace: 50 %
 Navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce a + 10
% pro oblasti LFA oblasti.
 Alokace 2. výzvy:

2 600 000 Kč
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Fiche 6 Zemědělství
Další podmínky
 Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském
podniku. Pro účely posouzení tohoto výdaje se za podnik považují
všechny provozovny a zařízení spravované v rámci jednoho IČ.
 O situování v LFA oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 %
celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v LFA
oblastech. Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které
má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm.
a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura ke dni podání Žádosti o
dotaci na MAS.
 Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu
zaměření žadatele. Posuzuje se k datu zaregistrování Žádosti o
platbu.
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na
kterých jsou realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou
umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení, jsou:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem,
nájem, pacht, věcné břemeno.
 Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
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Fiche 6 Zemědělství
U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle
přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijatelnosti doložení
sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá
zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá
dalšímu posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Jedná se o Zařízení k
intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: a) 85 000 místy pro kuřata,
60 000 místy pro slepice; b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo
c) 900 místy pro prasnice, nebo Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských
zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti), které podléhá zjišťovacímu řízení.
V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru
na životní prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou
čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Toto
čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský
úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si
vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie.
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Fiche 6 Zemědělství
Seznam předkládaných příloh
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:
1) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného
vzoru (vydává krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude
požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude
výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov
vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie.
2) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní
prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr
nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s
výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní
prostředí - prostá kopie.
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Fiche 6 Zemědělství
Seznam předkládaných příloh
Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:
1) V případě, že žadatel/příjemce dotace je mladý začínající zemědělec, jak je
definován v rámci operace 6.1.1 – Doklad o dosažení minimální zemědělské
kvalifikace – v případě, že žadatel/příjemce dotace doklad již vlastní a dosud
nepředložil, nebo jej má v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předložit
později, maximálně však do 36 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí
dotace – prostá kopie;
2) V případě, že předmětem projektu jsou stavební nebo technologické investice
realizované v rámci budov s vlivem na zákonné požadavky pro chov zvířat, na
které není třeba kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, potvrzení místně příslušné
krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní
veterinární správy, že realizovaný projekt splňuje minimální standardy pro
ochranu hospodářských zvířat, nebo že nepodléhá posouzení – prostá kopie
dle vzoru uvedeném v Příloze 8 Pravidel;
3) V případě, že je výdajem, ze kterého je stanovena dotace, nosná konstrukce
vinice, Doklad o povolení nové výsadby révy vinné podle §8 zák. č.
321/2004Sb., o vinohradnictví a vinařství, které vydává Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský – prostá kopie.
4) Doklad o prodeji komodity nebo jiný dokument dokládající výrobní zaměření
žadatele za rok podání žádosti o platbu či rok předcházející – prostá kopie;
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Fiche 6 Zemědělství
Závazek vytvoření pracovního místa
•

•

•

•
•

•

Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v
pracovním poměru se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v
dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny týdně, v třísměnném a
nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se
jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO –
živnostníka, jestliže vlastní živnostenské oprávnění méně než 24
měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS.
V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo (případně
pokud získal body za preferenční kritérium tvorba nových pracovních
míst), musí postupovat podle Metodiky tvorby nových pracovních míst,
která je uvedena v Příloze 14 Pravidel.
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6
měsíců od data převedení dotace na jeho účet.
Malý nebo střední podnik: Závazek počtu nově vytvořených
pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet
příjemce dotace
Velký podnik: Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží
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ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace

Fiche 6 Zemědělství
Preferenční kritéria dle SCLLD:
1, Nově vytvořená pracovní místa
2, Finanční náročnost projektu
3, Využití stávajících budov, zábor půdy
4, Pozitivní vlv na inovace
5, Pozitivní vliv na životní prostředí

Přílohy k opatření:
- Stanoviska MŽP (chov kachen, pastevní areály)
- Prohlášení o užití inovativních postupů, technologií
- Přílohy dokládající pozitivní vliv na životní prostředí
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Fiche 6 Zemědělství
Příklady:
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Fiche 7 Podpora místních výrobků
vazba Fiche na Nařízení PRV - čl.17, odst.1, písm. b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Oblast podpory:
 Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se
týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na
trh.
 Způsobilé
výdaje
jsou
investice
do
výstavby
a
rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních
ploch, 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.
 Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a
monitorovaní kvality produktů, investice související s
uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh
(včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na
čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
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Fiche 7 Podpora místních výrobků
Definice žadatele/příjemce:
 Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence
zemědělského podnikatele), nebo
 výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o
potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších
předpisů, nebo
 výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o
krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU jako vstupní produkt. Žadatel/příjemce
dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na
činnost odpovídající předmětu dotace.
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Fiche 7 Podpora místních výrobků
Druh a výše dotace, režim podpory:
• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy
výstupním produktem je produkt nespadající pod
přílohu I Smlouvy o fungování EU, činí výše dotace 35
% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední
podniky a 45 % pro mikro a malé podniky, a
podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl.
44 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy
výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu
I Smlouvy o fungování EU, a uvádění zemědělských
produktů na trh činí výše dotace 50 % výdajů, ze
kterých je stanovena dotace.
• Alokace 2. výzvy:

1 200 000 Kč
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Fiche 7 Podpora místních výrobků
Způsobilé výdaje:
 Podporovány jsou pouze investiční výdaje dle definice uvedené v
kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel
 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
 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu
 nákup nemovitosti
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Fiche 7 Podpora místních výrobků
Další podmínky pro tuto Fichi:
 Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro
lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat
zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze
I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a
akvakultury a medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v této
příloze uveden (viz Příloha 9 Pravidel).
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje,
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno.
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem,
do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo
vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno.
 Dotaci nelze poskytnout na: intervenční sklady.
 V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
24
fungování EU, nesmí být žadatel velký podnik.

Fiche 7 Podpora místních výrobků
Další podmínky pro tuto Fichi:
 V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování
EU, musí mít podpora motivační účinek v souladu s článkem 6
nařízení Komise (EU) č. 702/201422.
 V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování
EU, nebude dotace vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace,
vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí
Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním
trhem, který dosud nebyl splacen; u této podmínky se žadatel/příjemce
dotace (podnik) chápe jako skupina propojených a partnerských
podniků dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, včetně jeho
vazeb na zahraniční subjekty.
 V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování
EU, nesmí být žadatel podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14)
nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
 V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování
EU, se nesmí jednat o investice související s produkcí biopaliv nebo
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energie z obnovitelných zdrojů.

Fiche 7 Podpora místních výrobků
Další podmínky pro tuto Fichi:
 V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování
EU, které vyžadují posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle
přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je
podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se
závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru
zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování,
nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.
 V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu
záměru na životní prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je
povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele uvedené v Příloze 11
Pravidel. Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s
příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace projektu nebo
Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na
daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a
to ani podlimitně – prostá kopie.
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Fiche 7 Podpora místních výrobků
Preferenční kritéria dle SCLLD:
1, Finanční náročnost projektu
2, Pozitivní vlv na inovace
3, Pozitivní vliv na životní prostředí
4, Certifikace původu nebo kvality výrobku
5, Krátké dodavatelské řetězce

Přílohy k opatření:
- Prohlášení o užití inovativních postupů, technologií
- Přílohy dokládající pozitivní vliv na životní prostředí
- Certifikát kvality nebo původu
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Fiche 7 Podpora místních produktů
Příklady:
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Fiche 8 Podpora podnikání
Oblast podpory:
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE):
 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
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Fiche 8 Podpora podnikání
Definice žadatele/příjemce:
 Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci. Druh a výše dotace, režim
podpory: Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako
příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:
 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké
podniky (jen zemědělci)
 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro
střední podniky (jen zemědělci)
 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé
podniky Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 - viz příloha 4 Pravidel.
Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel
může zvolit:
 Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14
nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
 Režim de minimis – projekty musí být v souladu s nařízením Komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.


Alokace 2. výzvy:

1 400 000,- Kč
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Fiche 8 Podpora podnikání
Způsobilé výdaje: Podporovány jsou pouze investiční výdaje
dle definice uvedené v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel
1)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)
2)pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů
kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s
projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením
pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
3)doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení,
nákup a výsadba doprovodné zeleně) – doplňující výdaje tvoří
max. 30% projektu
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4)nákup nemovitosti

Fiche 8 Podpora podnikání
Kritéria přijatelnosti:
 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a
pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku
(Žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské
turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok. Objekt venkovské turistiky se musí
nacházet na území obce do 25 tis. obyvatel) nebo ubytovací kapacitu (Ubytovací
kapacita musí být ve vlastnictví žadatele, případně ubytovací kapacita je součástí
projektu, případně žadatel má uzavřenou smlouvu o spolupráci s provozovatelem
ubytovací kapacity (např. o zajištění stravování pro hosty), a to v docházkové
vzdálenosti.)
 V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci
(Žadatel/příjemce dotace je povinen vést analytickou účetní evidenci (pokud je
účetní jednotkou)/podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou) zvlášť pro
annexové a neannexové produkty v příslušné provozovně) s produkty uvedenými
v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v
příloze I Smlouvy o fungování EU). Bude tedy možné podpořit maloobchod se
smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I
Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené.
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Fiche 8 Podpora podnikání
Kritéria přijatelnosti:

 V případě zpracování produktů, jsou výstupem
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I
Smlouvy o fungování EU;
 V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného paliva
žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být
využita pro nezemědělskou činnost (Vyrobené
palivo nesmí v rámci projektu sloužit převážně k
produkci, zpracování či uvádění na trh zemědělských
produktů, tj. produktů uvedených v příloze I Smlouvy
o fungování EU - viz příloha 9 Pravidel);
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Fiche 8 Podpora podnikání
Další podmínky:
1) Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a lesnických strojů
(zejména strojů označených kategorií T, C, S – traktory a ostatní
zemědělské nebo lesnické stroje);
2) Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý,
střední), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni
podpisu Dohody, případně může svoji kategorii zmenšit;
3) Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v
souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a
dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 pevných lůžek, maximálně
však 40 pevných lůžek (bez přistýlek). Kapacita 40 lůžek se
vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek
(např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s
vlastním názvem a propagací apod.);
4) V případě, že se na území obce, ve které je realizován projekt týkající
se ubytování, vybírají místní poplatky z cestovního ruchu (poplatek
z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), se žadatel přihlásí k
poplatkové povinnosti u příslušné obce, a to nejpozději k datu
předložení Žádosti o platbu na MAS;
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Fiche 8 Podpora podnikání
Další podmínky:
5) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje,
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno. V případě pozemku pod stavbou je
přípustný také nájem.
 Přípustné
způsoby
uspořádání
právních
vztahů
k
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje,
technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné
břemeno.

 V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit
doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným
souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu.
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Fiche 8 Podpora podnikání
Další podmínky platné pro režim blokové výjimky:
 Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici. Počáteční investicí
se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem
založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny,
rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve
v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny celkového
výrobního postupu stávající provozovny. Metodika pro stanovení
kategorie provozovny je uvedena v příloze 16 Pravidel.
 V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající
provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než
účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v
uzavřeném účetním/daňovém období předcházejícím zahájení prací.
Účetní hodnotou se rozumí zůstatková hodnota majetku po účetních
odpisech (v případě, že žadatel vede účetnictví/daňových odpisech (v
případě, že žadatel vede daňovou evidenci). Znovupoužitý majetek je
stávající dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek příjemce dotace,
který bude využit v rámci projektu. Patří sem pozemky, budovy, stroje
a zařízení, skladovací plochy, resp. ta jejich část, která bude pro projekt
využívána. Při stanovení hodnoty znovupoužitého majetku se bere v
úvahu, nakolik bude při investici využíván (např. pro nově zavedené
výrobky bude využito cca 30 % plochy skladu, do výpočtu se tedy
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zahrne 30 % účetní hodnoty skladovacích prostor).

Fiche 8 Podpora podnikání
Další podmínky platné pro režim blokové výjimky:





Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení
Komise č. 651/2014.
Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním
účinkem, pokud žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na
projektu předložil Žádost o dotaci. Zahájením prací se rozumí zahájení
stavebních prací, a dále první právně vymahatelný závazek objednat
zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou.
Za zahájení prací se nepovažují přípravné práce, jako je získání
odpovídajícího povolení stavebního úřadu. Nelze však zahájit práce,
které jsou obsahem tohoto povolení. Projektem se pro tento účel
nerozumí pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ale celý
komplex činností realizovaných žadatelem za účelem dosažení cíle
projektu – např. představovaný obsahem stavebního povolení.
Příjemce dotace není podnikem, vůči němuž byl v návaznosti na
rozhodnutí Evropské komise, na základě kterého/jímž byla podpora
obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který je
nesplacený. U této podmínky se žadatel (podnik) chápe jako skupina
propojených a partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení Komise č.
37
651/2014 včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty.

Fiche 8 Podpora podnikání
Další podmínky platné pro režim blokové výjimky:
 Žadatel/příjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích ve
smyslu čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise č. 651/2014.
 V případě, že je dotace poskytována velkým podnikům na
zásadní změnu výrobního postupu, musí být způsobilé výdaje
vyšší než součet provedených účetních odpisů (v případě, že
žadatel vede účetnictví/daňových odpisů (v případě, že žadatel
vede daňovou evidenci) za předcházející tři uzavřená
účetní/daňová období z majetku užívaného při činnosti, jež má
být modernizována. Majetkem užívaným při činnosti se rozumí
movitý i nemovitý majetek, který bude na základě projektu
vyřazen a movitý i nemovitý majetek, který bude i nadále pro
modernizovanou činnost využíván. Pokud se stávající majetek
využívá k modernizované činnosti jen částečně, (např. pouze
část plochy výrobní či skladovací haly), zahrnou se odpisy
poměrnou částí, tj. podle podílu použité plochy haly, procentuální
využití strojů apod.). Regionální podpora na
výzkumnou
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infrastrukturu je poskytována pouze tehdy, je-li podmíněna
poskytnutím transparentního a nediskriminačního přístupu k
podporované infrastruktuře.

Fiche 8 Podpora podnikání

Další podmínky platné pro režim blokové výjimky:
Nehmotný majetek je způsobilý pro výpočet investičních nákladů,
jestliže splňuje tyto podmínky:
a) musí se používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem
podpory;
b) musí se jednat o odepisovaný majetek;
c) musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s
kupujícím; a
d) musí být zařazen do majetku podniku, který je příjemcem podpory, a
musí být využíván při projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po
dobu nejméně pěti let nebo – v případě malých a středních podniků –
tří let. U velkých podniků jsou náklady na nehmotný majetek způsobilé
pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních nákladů na
počáteční investici.
 V případě pořízení majetku provozovny se zohlední pouze náklady na
nákup majetku od třetích osob, které nejsou spřízněny s kupujícím.
Tato transakce se musí uskutečnit za tržních podmínek. Pokud již byla
poskytnuta podpora na pořízení majetku před jeho nákupem, pak se
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náklady na tento majetek odečítají od způsobilých nákladů
na pořízení
provozovny. Jestliže se malý podnik převádí na rodinného příslušníka
původního vlastníka nebo na zaměstnance, podmínka, že majetek musí
být koupen od třetích osob nespřízněných s kupujícím, se nepoužije.

Fiche 8 Podpora podnikání

Další podmínky platné pro režim blokové výjimky:

 Příjemce v čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl
přemístění do provozovny, do které se má počáteční
investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou
let předcházejících žádosti o podporu, a zaváže se, že tak neučiní
až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se
podpora požaduje.
 Přemístěním se rozumí převedení stejné nebo podobné
činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní straně
Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) (původní
provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice
uskutečňuje v jiné smluvní straně Dohody o EHP (podporované
provozovny). O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba
v původní a v podporované provozovně slouží alespoň částečně
stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného
druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v jedné z
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původních provozoven příjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních
míst.

Fiche 8 Podpora podnikání
Další podmínky platné pro režim de minimis:
Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu
podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období
překročit 200 000 EUR.
Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň
jeden z následujících vztahů:
a. jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí
akcionářům nebo společníkům v jiném subjektu
b. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů
správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu,
c. jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu
podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v
zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu
d. jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu,
ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo
společníky daného subjektu většinu hlasovacích práv, náležejících
akcionářům nebo společníkům v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a. až d.
prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za
jeden podnik.
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Fiche 8 Podpora podnikání
Preferenční kritéria dle SCLLD:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

Finanční náročnost projektu
Zkrácená doba realizace projektu
Velikost podniku
Pozitivní vlv na inovace
Využití stávajících staveb, zábor půdy
Pozitivní vliv na životní prostředí
Certifikace původu nebo kvality výrobku

Přílohy k opatření:
-

Prohlášení o užití inovativních postupů, technologií
Přílohy dokládající pozitivní vliv na životní prostředí
Certifikát kvality nebo původu
Prohlášení o zařazení podniku (velikost)
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Fiche 8 Podpora podnikání
Příklady:
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Portál farmáře (PF)
• Základním komunikačním nástrojem.
• Elektronické prostředí sloužící k podávání žádostí o
dotaci (vč. Příloh), sledování realizace, monitoringu.
• Vstup přes www.szif.cz nebo přes www.eagri.cz.
• Za strany SZIF jsou žadateli do schránky na Portálu
farmáře zasílány informace o průběhu administrace
podaných žádostí.
• doporučujeme na PF zaregistrovat mail pro zasílání
upozornění ze SZIF
• Přístup lze zdarma zřídit v Kolíně
• Příjem na SZIF není celoroční (zřejmě do
31.8.2019)
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Místo registrace do Portálu farmáře
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Portál farmáře

www.szif.cz
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Portál farmáře
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Podání žádosti
Žádost o dotaci (ŽoD) musí být vygenerována z účtu žadatele na
Portálu Farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v
souladu s pravidly operace 19.2.1
Žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o
dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS
v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS
Veškeré přílohy předkládané při podání Žádosti, jsou součástí
formuláře Žádosti o dotaci!!
Nepovinné přílohy stanovené MAS jsou uvedeny ve Výzvě!
Vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp.
formátům, předložit v listinné podobě

Možnost žadatele konzultovat ŽoD s MAS

Podání žádosti

Žadatel
vybere
MAS,
přes kterou
bude žádat
o dotaci.
POZOR zde
se dělají
chyby.

Podání žádosti

Generování formuláře
žádosti

 Vyplnit hlavičku

 Vybrat Fichi z
aktuální výzvy, v
rámci které chce
žadatel žádat
 Zvolit název
projektu
 Generovat žádost

Generování
formuláře žádosti

 Stáhnout a uložit
Žádost o dotaci
do PC

Formulář ŽoD

 Důležité je
vyplnit pole 12 a
13, aby se
zobrazily
všechny strany
Žádosti.
Pod tlačítkem MENU je
umístěn instruktážní list

Formulář ŽoD

Formulář ŽoD
Automatický výpočet
data předložení ŽoP
na MAS
(15 kalendářních dní
před termínem
předložení na RO)

Formulář ŽoD

Specifické strany
čl. 17.1.a Zemědělství

Vyplnit údaje při
požadovaném
zvýšení míry
dotace pro
mladého
začínajícího
zemědělce a
pozemky v LFA.
Vzorec (Příloha 15 Pravidel
19.2.1. – výpočet v případě,
že část objektu neslouží cílům
a účelu Fiche, stejné i v
dalších článcích).

Specifické strany čl.
19.1.b – Podpora
podnikání…

Při výběru CZ-NACE: R
93 (Sportovní, zábavní
a rekreační činnosti)
nebo I 56 (Stravování a
pohostinství) se objeví
sekce k nadefinování
objektu venkovské
turistiky (okruh 10 km,
návštěvnost min. 2000
os./rok).

Formulář ŽoD
Nadefinování
zakázky vyplňuje žadatel
zde na straně B3.

Výše zakázky - automaticky se
napočítává z údajů ze strany
C1 – Výdaje projektu.

Formulář ŽoD

Přiřazení k zakázce

Formulář ŽoD

Přehled
rozpočtu –
vyplňuje se
automaticky
na základě
údajů
uvedených na
předchozích
stranách.

Formulář ŽoD

Formulář ŽoD

 Obdržené body jsou závazné od
data podání ŽoD nesmí být
žadatelem měněny a upravovány
 Pokud žadatel vyplnil bodové
hodnocení v ŽoD chybně, může
MAS změnit bodové hodnocení
na základě rozhodnutí Výběrové
komise MAS
 Odůvodněné případy – SZIF vrátí
ŽoD MAS k přebodování

Formulář ŽoD

Formulář ŽoD

Formulář ŽoD

Vyplňuje MAS
– zaznamenává
jednotlivé úkony,
které jsou s ŽoD
prováděny.
V případě potřeby
může přidat řádek
a provést záznam
nad rámec
požadovaných.

Kontrola ŽoD

Po vyplnění údajů
je vhodné provést
kontrolu:
MENU – Kontrola
vyplněných údajů.

Kontrola ŽoD

Podání ŽoD na MAS
 Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou
Fichi. Danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné podat pouze
jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný
předmět podnikání.
 Podání ŽoD včetně příloh v termínu stanoveném výzvou MAS!!!
 MAS ŽoD vytiskne, žadatel nebo zmocněný zástupce ji podepíše
před pracovníkem MAS
 Datum podání ŽoD = datum podpisu ŽoD před pracovníkem
MAS
 Upraven způsob předkládání Žádostí o dotaci na MAS (žadatel
nejprve nahraje vyplněnou ŽoD vč. příloh na Portál farmáře,
odkud si ji MAS stáhne)
 O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel
písemné potvrzení od MAS ihned po podepsání Žádosti o
dotace před pracovníkem MAS
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 MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na internetových
stránkách do 5 pracovních dní od ukončení příjmu tzn. do
25.2.2019

Podání ŽoD na MAS
 Žadatelem požadované bodové hodnocení, které vyplnil v
Žádosti o dotaci, může změnit příslušná MAS na základě
rozhodnutí Výběrové komise MAS, pouze pokud žadatel vyplnil
bodové hodnocení chybně.
 Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro žadatele
závazné od data podání Žádosti o dotaci na MAS, tzn. že nemůže
být ze strany žadatele/příjemce dotace po podání Žádosti o
dotaci jakkoliv měněno a upravováno.
 Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria
závazná po dobu udržitelnosti projektu (pokud není uvedeno
jinak) a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií,
nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení
preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek
dotace;
 Žádost žadatel vygeneruje ze svého účtu na Portálu farmáře (PF)
a po jejím vyplnění předá na MAS přes PF v termínu 14.1.18.2.2019

Administrativní kontrola
 MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola
přijatelnosti a dalších podmínek vztahujících se na
daný projekt (10 pracovních dní) tzn. do 4.3.2019
 Kontrola zaznamenána do kontrolního listu
 Zjištění nedostatků – MAS vyzve žadatele k
doplnění ŽoD s pevně daným termínem
 Minimálně 5 pracovních dní max 7
 Žadatel může provést opravu max. 2x
 Při nedoplnění = ukončení administrace
 O výsledku provedených kontrol je žadatel
informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení
kontroly tzn. do 11.3.2018

Hodnocení projektů
 Výběrová komise MAS – věcné hodnocení za
každou Fichi dle předem stanovených preferenčních
kritérií v souladu s výzvou MAS
 Výsledky hodnocení (bodování) včetně zdůvodnění
MAS zaznamená/přepíše do formuláře Žádosti o
dotaci
 Výběrová komise MAS stanoví pořadí projektů na
základě bodového ohodnocení a finančních
prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi
 Do 15 pracovních dní od provedení věcného
hodnocení tzn. do 25.3.2018

Hodnocení projektů
 MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a vybrání/nevybrání
jeho ŽoD
 Do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS


Výběrová komise MAS na základě bodového hodnocení navrhuje
pořadí projektů, konečný výběr projektů provádí Rada MAS (do 15
pracovních dní od provedení věcného hodnocení)

 Rada MAS vyhotoví Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci
 Do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS. Opět
zveřejní.

 Vybrané projekty (ŽoD) MAS elektronicky podepíše, přílohy verifikuje
a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace
na RO SZIF tzn do 25.4.2019
Žadatel žádost a přílohy zasílá ze svého účtu na PF na SZIF do 30.4.
2019 - lze jen jednou!!! Doporučuji nečekat na poslední den!!!

Elektronické podepsání
MAS podepíše
ŽoD po
provedení všech
administrativníc
h úkonů – po
podpisu se ŽoD
uzamkne.
Podpis nelze
zrušit, je-li ŽoD
podepsána
omylem
žadatelem, musí
žadatel
vygenerovat
ŽoD novou z PF.

Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!
Po obdržení
podepsané ŽoD
a příloh od
MAS žadatel
přes Portál
farmáře
pokračuje
v podání.
Je třeba vybrat
možnost
Pokračovat
v podání S
ELEKTRONICKÝM
PODPISEM

Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Doplněný
a
zkontrolovaný
formulář
Žádosti
o dotaci nahrát
zpět v dalším
kroku.

Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!
Žadatel – přes PF pošle ŽoD na RO SZIF
 Nejpozději do finálního termínu
registrace na RO SZIF tzn. do
30.4.2019
 Odeslání/registrování ŽoD vč. příloh
lze pouze jednou
 Možnost odeslat ŽoD přes Portál
Farmáře se zpřístupní 14.1.2019

Po nahrání ŽoD
nahrát přílohy a
proces uložit.

Administrace ŽoD na SZIF
RO SZIF – registrace ŽoD
 Do 5 pracovních dnů od termínu registrace stanoveného ve Výzvě MAS
RO SZIF – o zaregistrování ŽoD informuje žadatele přes Portál Farmáře
RO SZIF po registraci žádosti informuje MAS:
 O ukončení administrace (se zdůvodněním) – zjištění neodstranitelných
nedostatků
 O vyzvání žadatele k odstranění nedostatků (do 56 kalendářních dnů) tzn
do 25.6.2019
 Doplnění neúplné dokumentace – žadatel předá MAS – MAS zkontroluje
 Pokud je nutné opravit doplnění, vyzve žadatele s pevně daným
termínem k opravě
 MAS znovu kontroluje ŽoD - kontrola, el. podpis, verifikace - předá
žadateli
 Žadatel – pošle opravenou ŽoD přes PF na RO SZIF nejpozději v
termínu stanoveném v Žádosti o doplnění neúplné dokumentace (14
kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné
dokumentace)
 Pouze 1 doplnění na RO SZIF ze strany žadatele!
 Kontrola na RO SZIF – do 14 kalendářních dnů

Administrace ŽoD na SZIF
 Administrativní kontrola na SZIF (RO SZIF Praha)
 - s výběrovým řízením do 126 dní (3.8.2019)
 bez VŘ do 56 dní (25.6.2019)
 Podpis Dohody (žadatel osobně – na RO SZIF)
 Přílohy: potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ
 Realizace projektu (lze hned zahájit po registraci na
MAS)
 Změny- formou hlášení o změnách - formulář
(doporučení – konzultovat včas na MAS). Vše přes PF.
 Účtování - správné, průkazné, srozumitelné účetní
doklady, chronologické řazení, samostatná analytická
účetní evidence o projektu
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Administrace ŽoD na SZIF
• Schválení Žádostí o dotaci, u nichž nebyla ukončena
administrace po kontrole SZIF, probíhá na SZIF
podle seznamu vybraných Žádostí o dotaci,
• Schvalování Žádostí o dotaci probíhá za každou MAS
průběžně, nejdříve jsou schvalovány Žádosti o
dotaci, u kterých žadatel neprovádí
výběrové/zadávací řízení, následně Žádosti o
dotaci s výběrovým/zadávacím řízením,
• Žadatelé jsou o schválení/neschválení Žádosti o
dotaci informováni prostřednictvím seznamu
projektů zveřejněném na internetových stránkách
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
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Dohoda o poskytnutí dotace
• Po schválení projektu je žadatel vyzván přes Portál
Farmáře k podpisu Dohody – ve výzvě bude
stanovena lhůta (nedodržení = sankce)
• Dohodu je nutné podepsat osobně před pracovníkem
RO SZIF nebo prostřednictvím zmocněného
zástupce/zástupců
• (v případě právnických/é osob/y pak prostřednictvím
jejich/jejího statutárních/ho orgánů/u v souladu se
stanoveným způsobem právoplatného jednání a
podepisování za příslušnou právnickou osobu)
• Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech
• Případné změny, které budou schváleny se upravují
Dodatkem k Dohodě, případně Vyrozuměním
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Žádost o platbu
• Dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a
příslušné dokumentace dle společných či specifických
podmínek Pravidel
• Žádost o platbu musí být vygenerována z účtu na
Portálu Farmáře žadatele/příjemce dotace; podrobný
postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o platbu přes
Portál Farmáře a doručování příloh je zveřejněn na
internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz,
• Žádost o platbu se předkládá samostatně za každý
projekt, resp. za každé nejdříve na MAS, po kontrole
MAS registrační číslo projektu, na příslušný RO SZIF
• Žádost o platbu příjemce dotace vyplní a nejprve předá
na MAS, a to nejpozději v den podání Žádosti o platbu na
MAS v termínu stanoveném Dohodou, případně v termínu
stanoveném v Hlášení o změnách (předložení Žádosti o
platbu na MAS automaticky 15 kalendářních dní před
termínem podání Žádosti o platbu na RO SZIF)
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Žádost o platbu
• V případě kladného výsledku kontroly dokumentace
pracovník MAS potvrdí formulář Žádosti o platbu
• V případě, že MAS s předloženou Žádostí o platbu
nesouhlasí, uloží v termínu do 7 kalendářních dnů od
obdržení Žádosti o platbu příjemci dotace opatření k
nápravě s lhůtou 5 kalendářních dnů na opravu; po
doplnění/opravě potvrdí pracovník MAS formulář Žádosti o
platbu
• Pokud příjemce dotace s nápravným opatřením či
stanoviskem MAS k Žádosti o platbu nesouhlasí, předá na
MAS písemné vyjádření o svém nesouhlasu, které je
následně předáno spolu se Žádostí o platbu na příslušný
RO SZIF, do Žádosti o platbu uvede MAS svoje stanovisko
• Po kompletním vyplnění (včetně potvrzení o kontrole MAS,
případně stanoviska MAS) a odeslání Žádosti o platbu
prostřednictvím Portálu Farmáře je systémem
vygenerováno POTVRZENÍ O PŘIJETÍ Žádosti o platbu,
které obsahuje číslo jednací
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Žádost o platbu
• Podepsané Potvrzení o přijetí s č.j. včetně všech povinných příloh k Žádosti o
platbu je příjemce dotace povinen předložit na příslušném RO SZIF v termínu
stanoveném Dohodou, případně v termínu stanoveném v Hlášení o změnách
(předložením Žádosti o platbu se rozumí doručení POTVRZENÍ O PŘIJETÍ Žádosti
o platbu na podatelnu příslušného RO SZIF)
• V případě, že příjemce dotace zašle prostřednictvím Portálu Farmáře více
variant Žádosti o platbu, je nutné na Podatelnu RO SZIF doložit POTVRZENÍ O
PŘIJETÍ vztahující se k platné verzi Žádosti o platbu
• Pokud příjemce dotace ve stanoveném termínu nedoručí POTVRZENÍ O PŘIJETÍ
nebo nepožádá o změnu termínu předložení Žádosti o platbu, budou uděleny
sankce dle kapitoly 7
• V případě, kdy Žádost o platbu nebude předložena nejpozději v termínu
stanoveném Dohodou, odešle RO SZIF příjemci dotace oznámení o nedodržení
termínu předložení Žádosti o platbu a o stanovených sankcích, a to v pracovní
den následující po Dohodou stanoveném termínu předložení Žádosti o platbu
• V případě, kdy Žádost o platbu nebude předložena nejpozději v termínu
stanoveném Dohodou, odešle RO SZIF příjemci dotace oznámení o nedodržení
termínu předložení Žádosti o platbu a o stanovených sankcích, a to v pracovní
den následující po Dohodou stanoveném termínu předložení Žádosti o platbu
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Žádost o platbu
•

•
•
•
•

•

•

Podáním Žádosti o platbu příjemce dotace oznamuje ukončení realizace projektu.
Pokud je Žádost o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu
administrativních lhůt pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v
Dohodě (resp. Hlášení o změnách), avšak realizace projektu již musí být k datu
předložení Žádosti o platbu ukončena a veškeré způsobilé výdaje uhrazeny
Bez ohledu na předložené účetní/daňové doklady nebude poskytnuta vyšší dotace,
než je částka dotace zakotvená v Dohodě
Žádost o platbu musí být založena na skutečně prokázaných výdajích
Po doručení Potvrzení o přijetí Žádosti o platbu provede RO SZIF kontrolu formální
správnosti Žádosti o platbu vč. Příloh
V případě, že jsou ze strany RO SZIF v rámci kontroly Žádosti o platbu vč. příloh
prováděné při jejím předložení zjištěny formální závady a/nebo nedostatky, je
příjemci dotace uložena přiměřená lhůta pro doplnění chybějící nebo opravu chybné
dokumentace k Žádosti o platbu, a to podle závažnosti zjištěných závad nebo
nedostatků, nejméně však 14 kalendářních dnů
Na písemnou žádost příjemce dotace (před uplynutím stanovené lhůty) bude lhůta
pro Chybník prodloužena o nezbytně nutnou dobu
Nedojde-li k odstranění chyb, nedostatků nebo závad Žádosti o platbu ve stanovené
lhůtě, bude administrace Žádosti o platbu pokračovat dle Pravidly stanovených
sankcí a korekcí
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Žádost o platbu
•
•

•
•

•

•
•

Doplnění Žádosti o platbu se provádí dle postupu pro Doplnění Žádosti o
platbu, který je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
www.szif.cz
Chybějící přílohy příjemce dotace doručí na Podatelnu RO SZIF. Doplnění
formuláře Žádosti o platbu včetně příloh, které jsou jeho neoddělitelnou
součástí, se provádí prostřednictvím Portálu farmáře
Při doplnění Žádosti o platbu již není nutné na Podatelnu RO SZIF
předkládat Potvrzení o přijetí
V případě, že v rámci kontroly Žádosti o platbu nebudou ze strany RO
SZIF zjištěny nedostatky, a také v případě, kdy uplyne lhůta pro Chybník
(bez ohledu na to, zda byly nedostatky odstraněny či nikoli), bude Žádost o
platbu zaregistrována; o zaregistrování Žádosti o platbu budou příjemce
dotace a MAS informováni prostřednictvím Portálu Farmáře
Za předpokladu, že v rámci kontroly Žádosti o platbu dle čl. 48, případně
také dle čl. 49, Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17.
července 2014 nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, bude příjemci
dotace schváleno proplacení dotace, tzn. schválena Žádost o platbu,
nejpozději do 14 týdnů od zaregistrování Žádosti o platbu
Proplacení: do 21 kalendářních dnů od okamžiku jeho schválení
Informace o aktuálním stavu administrace jednotlivých Žádostí o platbu
podaných příjemcem dotace budou k dispozici na Portálu Farmáře
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Postupy pro odvolání
Pokud žadatel nesouhlasí s postupem MAS, může se
odvolat proti:
 Postupu administrace na MAS
 Přidělené výši bodového hodnocení
 Do 15 pracovních dnů od provedení příslušného
úkonu MAS

 MAS postup přezkoumá a informuje o výsledku do 10
pracovních dnů
Pokud žadatel nesouhlasí s postupem nebo
rozhodnutím RO SZIF, může se odvolat na CP SZIF
 Do 15 pracovních dnů
 Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím CP SZIF,
může se odvolat k přezkumné komisi MZe
 Do 30 dnů od vyjádření CP SZIF

Obecné podmínky
• Čím se řídíme:
• 1. Pravidla - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy
LEADER „Pravidla MAS“ Opatření 19 (od 7.4.2016)
• 2. Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje („Pravidla pro
žadatele“) - 4 verze (7.4.2016, 9.12.2016, 2.10.2017,
14.12.2017)
• 3. Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 –2020
(verze 3)
• 4. Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (verze 3)
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Obecné podmínky
• Provoz předmětu projektu – výhradně žadatelem/příjemcem
nejpozději od data předložení Žádosti o platbu na MAS až do
termínu lhůty vázanosti projektu na účel
• Vlastnictví předmětu projektu – výhradně
žadatelem/příjemcem až do skončení lhůty vázanosti projektu
na účel
• Zatížení právy třetích osob – není možné až do skončení
lhůty vázanosti projektu na účel
• Právní vztah k nemovitostem a pozemky pod nimi – pokud
realizujete stavební výdaje, nebo v nich chcete umístit stroje a
technologie; od data podání Žádosti o platbu na MAS do konce
lhůty vázanosti projektu na účel
• Projekt lze realizovat na území MAS; projekt lze výjimečně
realizovat i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. Obyvatel)
za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území
MAS.
• Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného
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místního rozvoje (SCLLD)

Obecné podmínky
• Nelze souběh dotací (lze uplatnit na vlastní podíl), lze využít
PGRLF.
Dotace na způsobilé výdaje, ceny odpovídají cenám v místě
a čase obvyklým, kladné zhodnocení aspektů:
- hospodárnost (dodržení limitů)
- potřebnost a efektivnost (soulad se SCLLD)
- Účelnost (popis aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje – musí
být v souladu s oblastmi podpory dané fiche
Realizace výdajů – bezhotovostní platbou, v hotovosti max. 100
tisíc/projekt).
• Stavební výdaje – max. sazby dle katalogu RTS, Callida,
• u nákupu nemovitostí (přímá vazba na projekt) – znalecký
posudek (na starší než 6 měsíců před podáním na MAS)
Na některé výdaje limity - viz Příloha 3 str. 90 Pravidel, nákup
nemovitosti pouze 10 % z celkových způsobilých výdajů
• Motorová vozidla: dopravní prostředek, jehož největší přípustná
hmotnost -nepřevyšuje 3,5 t – 500 000,- Kč
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Obecné podmínky
• Lhůta vázanosti – 5 let od převedení dotace na účet
• Ex-post financování, žádné etapy ani zálohy,
žadatel si financování nejprve zajišťuje z vlastních
zdrojů. Možnost čerpaní z PGRLF
• Délka realizace max. 24 měsíců od podpisu Dohody.
Hodnotící kritérium!
• Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání
ŽoD na MAS.
• Pracovní místo je třeba udržet 3 roky od proplacení
dotace u MSP a 5 let u velkých podniků (lze započíst i
FO podnikající méně než 2 roky).
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Obecné podmínky
• U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých se
počítá dotace, se dokládá finanční zdraví žadatele. Podmínky
hodnocení, definice a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v
Metodice výpočtu finančního zdraví zveřejněné na internetových
stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. Dokládá se za
poslední 3 účetně uzavřená období.
• Podmínka splnění finančního zdraví se nevztahuje na: obce,
svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky,
ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení
právnických osob, církevní organizace a náboženské společnosti,
nadace a veřejné VŠ a školní statky/podniky.
• Stavební povolení musí být při podání žádosti o dotaci na
MAS.
• Výběrové řízení musí být hotové před podpisem Dohody o
poskytnutí dotace, do termínu pro doložení příloh.
• Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady k dotaci
nejméně 10 let od proplacení dotace.
92

Obecné podmínky
Dotaci nelze poskytnout:
• pořízení použitého movitého majetku,
• zemědělské investice – nákup platebních nároků, zemědělských
produkčních práv, nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a
prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich vysazování
(pokud není ve Spec. podmínkách uvedeno jinak),
• daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou
DPH u FÚ nárokovat,
• prosté nahrazení investice,
• kotle na biomasu a bioplynové stanice,
• závlahové systémy
včetně těch ve sklenících, fóliovnících a
kontejnerovnách a studny včetně průzkumných vrtů,
• výdaje do včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů,
• obnovu vinic, oplocení vinic a sadů,
• technologie pro zpracování vinných hroznů,
• nákup vozidel kategorie L, M, N (není- li ve Spec. pravidlech
uvedeno jinak),
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie.
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Povinné přílohy k Žádosti o dotaci dle Pravidel
- Stavební povolení/jiné opatření Stavebního úřadu –
pravomocné
- Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
- Půdorys stavby/dispozice technologie
- Katastrální mapa s vyznačením lokalizace projektu
- Formulář pro posouzení finančního zdraví (pokud ZV projektu
>1 mil.Kč)
- Prohlášení o zařazení velikosti podniku (Příloha 5 Pravidel)
- Znalecký posudek (u nákupu nemovitosti)
- Souhlasné stanovisko MŽP (AOPK) – u oplocení pastevního
areálu a chovu vodní drůbeže
Stanovené MAS:
• Soulad se Strategií MAS (formulář na www)
• Čestné prohlášení (pokud není potřeba stavební povolení)

• Osvědčení právního statutu vč. Dokladu o osobách oprávněných jednat
jménem žadatele – Např. stanovy, volba statutárních zástupců atd., který je
v souladu s definicí příjemce dotace – prostá kopie – U FO – výpis z
rejstříku
Nepovinné – vliv na body
• daňové přiznání (příjmy), kopie výpisu z KN, kolaudační
rozhodnutí (existence stavby)
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Obecné podmínky
Povinné přílohy předkládané po
zaregistrování Žádosti na RO SZIF
Dokumentace k výběrovému řízení
Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný
výběrového/zadávacího řízení

dle

výsledku

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody


Potvrzení o bezdlužnosti



Čestné prohlášení k de minimis



+ specifické přílohy definované pro jednotlivé Fiche
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Publicita
Informační tabule - Pokud celkové výdaje projektu převýší 50.000 € (cca
1.400.000 Kč) je žadatel povinen nejpozději k datu podání Žádosti o
proplacení zveřejnit informační tabuli formátu min. A3 a z voděodolného
materiálu. Bude zveřejněna po celou dobu udržitelnosti projektu.
Informační plakáty a publikace - V případě tisku publikací, brožur, plakátů,
letáků apod. o opatřeních a akcích financovaných z PRV je stanoven min.
formát A4 s tím, že povinná publicita (viz níže) musí čini min. 25 % plochy.
Webové stránky - Pokud žadatel realizoval v souvislosti s projektem webové
stránky, je povinen na hlavní stránce uvést zmínku o EZFRV a PRV včetně log.
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Způsobilé výdaje


dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje



vznik výdajů nejdříve k datu podání ŽoD na MAS



úhrada výdajů nejpozději do data předložení Žádosti o platbu



způsobilé výdaje projektu: 50 000 – 5 000 000,- Kč. POZOR nelze předkládat
projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace na danou Fichi



výdaje projektu musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase
obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti



stroje, technologie – objednávky, smlouva o dodávce, předávací protokol, příp.
prohlášení o shodě, faktury, všude uvádět výrobní čísla




analytické vedení účetnictví dotačních projektů, kontrola dvojího financování
výše způsobilých výdajů je vypočtena na zákl. dodavatel. faktury n. jiného
účetního dokladu, u stavebních prací max. do výše sazby dle katalogu
stavebních prací a materiálu ÚRS Praha a.s., RTS a.s. nebo Callida s.r.o., částky
stanovené znaleckým posudkem n. max. limitů některých výdajů (stanoveny
Přílohou č. 3 Pravidel 19.2.1)
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Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace
• nutno dodržovat zásady - volný pohyb zboží, právo usazování, volný
pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost,
přiměřenost a vzájemné uznávání
• veřejné zakázky – režim zadávání- – rozhoduje předpokládaná hodnota
zakázky a % dotace- nesmí se proto rozdělit předmět zakázky tak, aby
došlo k záměrnému snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity –
podmínka funkčního celku a časové souvislosti
• jednotlivá část zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími
předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná
hodnota všech takto zadávaných částí zakázky nepřesáhne 20 %
souhrnné předpokládané hodnoty
• předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či
stavební práce nepřesáhne 20.000,- Kč (bez DPH) - žadatel/příjemce
dotace nemusí uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné
vyhodnocení nabídky/dodavatele, může zadat zakázku a uzavřít smlouvu
nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem, a to do
maximální výše 100 000,- Kč bez DPH součtu těchto samostatných
zakázek na projekt
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Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace II
•

Předpokl. hodnota zakázky (PHZ) nedosáhne 400 000 Kč bez
DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána
žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1
až 3 ZZVZ a zároveň dotace není vyšší 50 %, pak transparentní a
nediskriminační postup -tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů,
která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový
marketing) nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím
Elektronického tržiště

•

PHZ přesáhne nebo je rovna 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem
dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň
dotace není vyšší 50 %- žadatel povinen uskutečnit výběrové řízení
podle Příručky pro zadávání veřejných zakázek (závazná). Uzavřená
výzva – u zakázek na dodávky n. služby do 2 mil. Kč bez DPH, resp. 6
mil. Kč u zakázek na stavební práce - přímé oslovení min. 3 dodavatelů
formou písemné výzvy se zadávacími podmínkami, 3 nabídky zpět,
zakázky vyšší hodnoty – uzavřená výzva

•

povinnost uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v
písemné podobě; v případě, že žadatel nerealizuje VŘ může být
smlouva nahrazena objednávkou vystavenou zadavatelem,
akceptovatelná je i internetová objednávka
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Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace
• Kompletní dokumentace k ZŘ / VŘ + aktualizovaný
formulář žádosti - předává se na MAS do 63 dnů od data
předání na SZIF (30.4.2019) tzn. do 2. 7.2019 (dle
seznamu dokumentace uvedeno na www SZIF)
• MAS :
– Zkonzultuje z žadatelem VŘ / dopad do rozpočtu žádosti
– Pokud dojde ke změně žádosti/ rozpočtu žádosti/
provede žadatel její opravu a MAS ověří elektronickým
podpisem
– MAS neprovádí kontrolu výběrového řízení žadatele
• Na SZIF do 70 dnů – do 9.7.2019
Doporučení pro žadatele, kteří chtějí realizovat VŘ vlastními
silami :
- Realizaci VŘ vlastními silami doporučujeme spíše pouze
žadatelům se zkušenostmi s administrativou a
veřejnými zakázkami
- Začněte s dostatečným předstihem
- Věnujte dostatek času přípravě a administraci VŘ ,
pečlivě se seznamte s veškerou dokumentací
100

Příprava VŘ
• Podmínky nesmí uvádět požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy, specifická označení – může vést ke
zvýhodnění nebo k vyloučení určitých účastníků nebo
výrobků (možné však např. z důvodu nutné kompatibility s
již používaným zařízení)
• Pozor na dělení předmětu zakázky, tzv. umělé rozdělení
předmětu zakázky
• Nutno respektovat všechny požadavky vycházející z
Příručky – hrozba stanovení finančních oprav pro chybně
provedené výběrové řízení
• Zpracování podmínek výběrového řízení k dosažení
vzájemně porovnatelných, objektivně hodnotitelných
nabídek (čl. 3.2 Příručky)
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Zahájení VŘ
Volba způsobu zadání:
• Otevřená výzva - oznámení výběrové řízení odesláno k
uveřejnění prostřednictvím Portálu Farmáře, nebo ve
Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele
vyhlášení neomezenému počtu dodavatelů + mohu i
napřímo vyzvat zájemce, postačí doručení jediné nabídky,
pokud splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění
• Uzavřená výzva – písemně min. 3 dodavatelům, o kterých
vím, že jsou schopní a způsobilí plnění poskytnout, avšak
musím obdržet min. 3 nabídky, jinak VŘ opakuji, musím
prokázat odeslání výzvy (email, dodejka, podací lístek, …)
• Elektronické tržiště – podle pravidel elektronického
tržiště, je-li zadavateli usnesením vlády uložena povinnost
takto zakázky zadávat, v tomto případě se dále dle Příručky
nepostupuje
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Průběh VŘ
 stanovení lhůty pro podání nabídek s ohledem na
předmět zakázky (m. h. min. 10 k. dní, v. h. 15
dní)
 Přesný termín konce lhůty pro podání nabídek
 Možnost dodavatele požadovat písemně
dodatečné informace (nejpozději 6 / 4 pracovní
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek) +
odeslání do 4 / 2 prac. Dnů po doručení žádosti
 Je-li provedena úprava, povinnost přiměřeně
prodloužit lhůtu, pozor na možné rozšíření
okruhu zájemců (povinnost o celou původní
délku)
 Odeslání všem zájemcům, uveřejnění stejným
způsobem jako výzvu
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Otevírání obálek, posouzení a hodnocení
 Provádí zadavatel, pověřená osoba, 3 členná
hodnotící komise jmenovaná zadavatelem
 Pořízení protokolu dle bodu 4.1.2 Příručky
 Nutná nepodjatost osob (y), které posuzují a
hodnotí nabídky, stvrzení nepodjatosti a převzetí
závazku mlčenlivosti formou ČP
 Posouzení souladu nabídky se zadávacími
podmínkami
 Možnost požádat o doplnění či objasnění nabídky,
nesmí dojít ke změně nabídkové ceny či údajů,
které jsou hodnotícím kritériem
 Vyhodnocení (na základě ekonomické výhodnosti
či nejnižší nabídkové ceny)
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Dokončení VŘ
 Informovat všechny dodavatele o výsledku VŘ, který
ve lhůtě podali nabídku formou „Oznámení o výsledku
VŘ“ – identifikace účastníků, výsledek hodnocení,
pořadí nabídek – nutnost prokázat odeslání
dokumentu
 Uzavření písemné smlouvy s účastníkem, který
podal vítěznou nabídku
 Povinné náležitosti smlouvy stanoveny v 4.4.3
Příručky
 Odmítne-li, můžu uzavřít s účastníkem dalším v pořadí
 Povinnost uzavřít smlouvu ve shodě s podmínkami VŘ
a vítěznou nabídkou
 Nesmí být umožněna podstatná změna práva a
povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy (nesmí
být rozšířen předmět zakázky, nesmí dojít k možné
účasti jiných dodavatelů, bez vlivu na výběr
nejvýhodnější nabídky, nesmí měnit ekonomickou
rovnováhu smlouvy ve prospěch dodavatele
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Časová náročnost VŘ
Kroky výběrového řízení
 Časová náročnost Příprava výběrového řízení 1 – 3 týdny
(dle připravenosti žadatele)
 Lhůta pro předložení nabídek 10 pracovních dnů / 15
pracovních dnů (2 – 3 týdny)
 Vyhodnocení nabídek, uzavření smlouvy, předání
dokumentace 1 týden
 Rezerva na doplnění nabídek žadateli minimálně 1 týden
 Celkem 5 – 8 týdnů
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Hlášení o změnách
• Oznamování změn od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
po dobu lhůty vázanosti projektu na účel – prostřednictvím
formuláře Hlášení o změnách
• Změny musí respektovat podmínky Pravidel – jinak sankce
• Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze
smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky
• Hlášení o změnách včetně příloh se podává nejdříve na
MAS, která provede kontrolu do 10 pracovních dnů
(preferenční kritéria!!)
• Pokud MAS s Hlášením změny souhlasí, vyplní stanovisko,
elektronicky podepíše a předá příjemci pro podání přes
Portál Farmáře
• Pokud MAS nesouhlasí, udělí nápravné opatření s lhůtou
na opravu (po doplnění MAS vyplní do formuláře
stanovisko)
• Pokud by příjemce nesouhlasil s nápravným opatřením,
písemným způsobem tuto skutečnost oznámí MAS spolu s
Hlášením o změnách
• Po vyplnění stanoviska MAS předá příjemce Hlášení o
změnách na RO SZIF
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Hlášení o změnách
• Lze administrovat pouze jedno Hlášení o změnách,
nikoliv dvě najednou
• Výsledek schvalovacího řízení Hlášení o změnách sděluje
RO SZIF Vyrozuměním či výzvou k podpisu Dodatku k
Dohodě (do 30 kalendářních dnů od podání)
• V případě zjištění nedostatků si RO SZIF vyžádá doplnění
Hlášení o změnách
• Postup pro předložení Hlášení o změnu je na
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz (Portál Farmáře – Nová
podání – Žádosti PRV projektová opatření – Soubory ke
stažení)
Provádění změn v průběhu realizace
 Změny lze provést pouze se souhlasem SZIFu po
schválení Hlášení o změnách – příjemce, vlastnictví
majetku, místa realizace
 Změna dodavatele zakázky pouze v případech: úmrtí,
odstoupení dodavatele od smlouvy (pouze ve výjimečných
případech, které žadatel nemůže předpokládat)
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Provádění změn v průběhu realizace
• Změna termínu předložení Žádosti o platbu na MAS/RO
SZIF musí být oznámena nejpozději v Dohodou
stanoveném datu předložení Žádosti o platbu.
1. pokud bude změna oznámena nejpozději v Dohodou
stanoveném termínu předložení Žádosti o platbu, nebude
udělena sankce
2. pokud bude změna oznámena nebo Žádost o platbu
předložena ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od Dohodou
stanoveného termínu předložení Žádosti o platbu bude
udělena sankce A
3. pokud bude změna oznámena nebo Žádost o platbu
předložena ve lhůtě přesahující 14 kalendářních dnů a
zároveň nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody, bude
udělena sankce B
4. pokud bude Žádost o platbu předložena po termínu 24
měsíců od podpisu Dohody, bude udělena sankce C
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Provádění změn v průběhu realizace
Změny, které je příjemce dotace povinen předložit
nejpozději v den předložení Žádosti o platbu na RO SZIF, a
ke kterým se následně RO SZIF vyjádří:
1. změny technických parametrů projektu, změny ve
stavebním povolení nebo jiném opatření stavebního úřadu;
A,
2. změna trvalého pobytu/sídla žadatele/příjemce dotace,
změna statutárního orgánu, apod.
3. přidání/odstranění kódů výdajů, na které může být
poskytnuta dotace, oproti údajům v Žádosti o dotaci; K.
Korekce výdajů, ze kterých je stanovena dotace, bude
uplatněna v případě, že odstraněním kódu dojde k
vykázání nulové částky v tomto kódu za současného
přesunu částky do jiného uplatněného kódu.
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Provádění změn po podání žádosti o platbu
 Změna příjemce dotace, vlastnictví předmětu projektu
nesmí být provedena bez souhlasu SZIFu na základě
podání Hlášení o změnách
 Změna trvalého pobytu/sídla příjemce dotace, změna
statutárního orgánu, apod. – vyjádření SZIFu
 Po předložení Žádosti o platbu musí příjemce dotace
nahlásit následující změny, a to nejpozději do 30
kalendářních dnů od provedení změny:
 1. změna místa realizace projektu; A,
 2. ostatní změny týkající se předmětu projektu (např.
změna technického řešení/provedení); A.
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Provádění změn - specifické změny žadatele/příjemce
dotace
 V případě úmrtí žadatele/příjemce dotace – fyzické osoby, je účastník
dědického řízení po žadateli/příjemci dotace, příp. správce tohoto dědictví,
povinen nahlásit písemně (formou dopisu nebo Hlášení o změnách)
skutečnost úmrtí žadatele/příjemce dotace příslušnému RO SZIF. Po
ukončení dědického řízení je případný nový nabyvatel části nebo celého
dědictví po žadateli/příjemci dotace povinen sdělit písemně formou
Hlášení o změnách způsob dalšího nakládání s předmětem projektu nebo s
jím zděděnou částí. RO SZIF vždy posoudí, zda jsou splněny veškeré
podmínky vyplývající ze specifických podmínek Pravidel a Žádosti o dotaci.
Sankce A se za provedení změny žadatele/příjemce dotace bez
předchozího souhlasu neuplatní
 V případě zániku příjemce dotace – právnické osoby, nabývá-li celé její
jmění její právní nástupce a RO SZIF posoudí, že jsou i po provedení změny
splněny veškeré podmínky vyplývající ze specifických podmínek Pravidel a
Žádosti o dotaci. Sankce A se za provedení změny příjemce dotace bez
předchozího souhlasu neuplatní.
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Nejčastější chyby v Žádostech
•
•

•
•
•
•
•

!!!! Prohlášení o zařazení podniku – často opomenuto platné živnostenské
oprávnění FO, nebo pozice žadatele i v jiných firmách. !!!!
V Žádosti o dotaci (ŽoD) :
– výsledky projektu – nespecifikován konkrétní výsledek – počet kusů,
metry apod.,
– výdaje, na které není požadovaná dotace -neuváděno DPH,
– nerozepsány technické parametry v části Výdaje projektu v ŽoD.
Přílohy:
– katastrální mapa bez uvedení katastrálního území.
Výběrová řízení: pozor na nastavení lhůty plnění.
Výběrová řízení x projektová dokumentace x ŽoD – stejné údaje –
například o počtu lůžek, rozměry apod.
Povinné přílohy – vždy na platných formulářích.
Řiďte se Pravidly pro Žadatele, Příručkou pro zadávání veřejných
zakázek PRV, Příručkou pro publicitu PRV.
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Nejčastější chyby u VŘ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nesmí dojít k omezení účasti dodavatelům, kteří mají sídlo nebo
místo podnikání v EU je nepřípustné
Správné určení předmětu zakázky
Úmyslné rozdělení zakázky na části x Vhodné rozdělení zakázky
na části
Nastavení podmínek výběrového řízení x posouzení jejich splnění
Zvýhodnění x znevýhodnění určitého dodavatele
Ověřit zda dodavatel, který podal nabídku (i v rámci průzkumu
trhu) není poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž řízení
(průzkumu trhu). Pokud je, musí být vyloučen, může být však
poddodavatelem více účastníků, pokud nepodá samostatnou
nabídku
Dodržení všech postupů Příručky x Uplatnění finančních oprav
Žadatel vždy odpovídá za řádné provedení výběrového řízení,
náležité dokladování
V případě uzavřené výzvy nesmí být dodavatel personálně ani
majetkově propojen s jiným dodavatelem v tomtéž řízení
Nedostatečné zaprotokolování průběhu řízení (v listinné, ale i
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elektronické podobě)

Shrnutí
•
•
•
•
•
•

Plánované vyhlášení 3. výzvy:
V plánu vyhlášení:
Alokace pro rok 2019:
Konzultace na MAS:
Portál farmáře:
Řídit se:

červen 2019
4 Fiche
5 690 000 Kč
kdykoliv
nutný přístup
Pravidla pro žadatele
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Harmonogram
Datum vyhlášení výzvy:

14. 1. 2019

Příjem žádostí:

14.1.- 18.2.2019

Zveřejnění seznamu přijatých žádostí:

do 25.2.2019

Kontrola přijatelnosti na MAS:

do 14.3. 2019

Věcné hodnocení:

do 25.3. 2019

Zveřejnění seznamu schválených žádostí:

do 1.4.2019

Max. termín registrace na RO SZIF:

30.4.2019

Doložení výběrového řízení na MAS:

2.7.2019

Doložení výběrového řízení na RO SZIF:

9.7.2019

Podpisy Dohody o poskytnutí dotace:

listopad 2019 ???
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Děkuji za pozornost.
Dotazy ……….

Ing. Stanislav Štumpf
E-mail:

prv@maszalabi.eu

Telefon:

725 563 579

Sídlo:

Komenského nám. 235, Týnec nad Labem
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