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Program semináře

1) Představení základních parametrů výzvy 
2) Oblasti podpory, základní podmínky a preferenční kritéria 
3) Povinné a nepovinné přílohy 
4) Postup podání Žádosti o dotaci na MAS a RO SZIF 



Základní údaje k výzvě PRV 1 
• Datum vyhlášení: 18. 4. 2017
• Příjem žádostí na MAS: od 8. 5. 2017 do 30. 5. 2017 do 12 hodin 
• Místo příjmu: Kancelář MAS: Klášterní 1, Broumov
• Registrace na RO SZIF: 31. 8. 2017
• Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč 
• Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je 
stanovená alokace na danou Fichi. 



Oblasti podpory
Číslo 
Fiche

Název Fiche Příklady projektů Alokace
pro 1. výzvu

F1 Investice do 
nezemědělské činnosti

Investiční výdaje do vybraných 
nezemědělských činností (dle NACE) 
– stroje, výstavba, vybavení atd.

1 000 000 Kč

F2 Investice do 
zemědělských podniků

Stavby, stroje a technologie v 
živočišné a rostlinné výrobě, 
peletárny a nákup nemovitostí

1 200 000 Kč

F6 Investice do lesnických 
technologií

Stroje a technologie pro hospodaření 
v lesích (vč. koní)

700 000 Kč



Společné podmínky pro všechny Fiche
• 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



Společné podmínky pro všechny Fiche
• 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 místního rozvoje (SCLLD)



Společné podmínky pro všechny Fiche –
lhůta vázanosti a místo realizace

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení 
dotace na účet příjemce dotace 

• Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny 
všechny nemovitosti/technologie (včetně souvisejících 
objektů)/jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu, v 
případě, že je umístěn na více místech, žadatel uvede všechna 
místa (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak). 



Společné podmínky pro všechny Fiche –
využití části objektu

• V případě využití části objektu, který je předmětem 
projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel článku nařízení, 
postupuje žadatel/příjemce dotace podle metodiky 
uvedené v Příloze 15 Pravidel – Metodika stanovení výdajů, 
na které může být poskytnuta dotace v případě využití části 
objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než 
jsou cíle a účel operace. Pokud se projekt týká novostavby, 
musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli operace. 



Společné podmínky pro všechny Fiche
• 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; 

• V rámci jedné Žádosti o dotaci nelze kombinovat různé 
režimy podpory; 



Společné podmínky pro všechny Fiche –
kategorie podniku

• Pokud se jedná o žadatele/příjemce dotace, který 
musí pro splnění definice spadat do určité kategorie 
podniku podle velikosti, musí žadatel/příjemce 
dotace splňovat tuto kategorii až do data podpisu 
Dohody (malý nebo střední podnik)



Co je nově vytvořené pracovní místo?
• 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. 



Závazek vytvoření pracovního místa
• 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. 



Udržení vytvořeného pracovního místa

• 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 ve lhůtě 5 let od data 
převedení dotace na účet příjemce dotace 



Kladné zhodnocení aspektů
a) Účelnost projektu bude posuzována prostřednictvím popisu 
náplně projektu a jeho cílů (popis konkrétních aktivit projektu 
a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v souladu s oblastmi 
podpory dané Fiche. Projekt je účelný, pokud jeho výsledky v 
co největší míře přispívají k cílům projektu. 

b) Potřebnost a efektivnost projektu je zajištěna souladem se 
schválenou strategií MAS. Pokud příslušná strategie byla 
hodnotitelskou komisí vyhodnocena jako potřebná a efektivní, 
lze považovat i projekty přispívající k jejímu naplnění za 
potřebné a efektivní. 



Kladné zhodnocení aspektů
c) Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím 
posouzení předpokládané ceny zdrojů použitých pro realizaci 
projektu. Hodnocení hospodárnosti bude zajištěno 
prostřednictvím stanovených limitů (viz příloha 3 těchto 
Pravidel) a stanovené výše stavebních výdajů (práce, materiál) 
na základě sazby dle Katalogu ÚRS Praha a.s., ze kterých je 
stanovena dotace. 

d) Proveditelnost projektu bude posuzována na základě 
splnění podmínky finančního zdraví žadatele. 



Finanční zdraví
• Pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace, přesahují 1 000 000 Kč 
• 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. 

• 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. 



Velikost podniku
• Příloha č. 4 Pravidel 
• Mikropodnik - zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 
• Malý podnik - zaměstnává 10 a více a méně než 50 osob a jehož roční 

obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 
• Střední podnik - zaměstnává 50 a více a méně než 250 osob a jehož 

roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma 
roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR. 

• Velký podnik - zaměstnává 250 a více osob a jehož roční obrat 
přesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy 
přesahuje 43 miliony EUR. 



Velikost podniku – co vzít v potaz při 
výpočtu

• Nezávislé podniky jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny 
mezi partnerské podniky ani mezi propojené podniky. 

• Partnerské podniky jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny 
mezi propojené podniky a mezi kterými existuje následující vztah: 
podnik (mateřský podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či 
více propojenými podniky 25 % nebo více procent základního 
kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku (dceřiný podnik). 



Velikost podniku – co vzít v potaz při 
výpočtu

• Propojené podniky jsou podniky, mezi nimiž existuje některý z těchto 
vztahů: 
– podnik vlastní většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném 

podniku; 
– podnik má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího 

nebo dozorčího orgánu jiného podniku; 
– podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy 

uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské listině, 
zakladatelské či společenské smlouvě nebo ve stanovách tohoto podniku; 

– podnik, který je akcionářem nebo členem jiného podniku, ovládá sám v 
souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného 
podniku většinu hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo společníkům v 
daném podniku. 



Nezpůsobilé výdaje pro všechny Fiche
• pořízení použitého movitého majetku 
• nákup platebních nároků, zemědělských produkčních 

práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich 
vysazování 

• daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, 
že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu 

• prosté nahrazení investice 
• kotle na biomasu a bioplynové stanice 



Nezpůsobilé výdaje pro všechny Fiche
• závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů 
• výdaje do včelařství a zpracování medu
• zpracování produktů rybolovu a akvakultury
• oplocení vinic a sadů 
• nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve 

specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak) 
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické 

energie 



Nezpůsobilé výdaje pro všechny Fiche –
pořízení použitého movitého majetku

• nepoužitý stroj:
– žadatel/příjemce dotace figuruje v technickém průkazu stroje na 

prvním místě, případně na místě druhém, pokud je na prvním 
místě uveden prodejce nového stroje

– zároveň byl stroj vyroben v období tří let před rokem podání 
Žádosti o dotaci na MAS

– v případě strojů, které nepodléhají schválení provozu na 
pozemních komunikacích, a majitel není zapsán v technickém 
průkazu, rozhoduje rok výroby: nepoužitý stroj = vyroben v 
období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl 
používán



Fiche 6 – lesnické technologie
Oblasti podpory
• pořízení strojů a technologií určených pro 

hospodaření na lesních pozemcích
– např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu 

lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování 
potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před 
zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní 
školkařskou činnost. 

• výstavba či modernizace dřevozpracujících 
provozoven včetně technologického vybavení. 



Fiche 6 – lesnické technologie
Definice žadatele/příjemce dotace
• Investice do techniky a technologií pro lesní hospodaření: Držitelé (vlastníci, 

nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich 
sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním 
lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, 
právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou 
dobrovolnými svazky obcí. 

• Kůň a vyvážecí vlek za koně: viz výše, dále i FO nebo PO poskytující služby v 
lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem. 

• Technické vybavení dřevozpracujících provozoven: FO a PO podnikající v 
lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici malého a středního 
podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné 
svazky obcí. 



Fiche 6 – lesnické technologie
Výše dotace
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace



Fiche 6 lesnické technologie
Způsobilé výdaje
• pouze investiční výdaje dle definice uvedené v kapitole 1 Obecných 

podmínek Pravidel 
– stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů 

včetně přibližování 
– stroje ke zpracování potěžebních zbytků a přípravu půdy před zalesněním 
– stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost 
– stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 
– mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 
– výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické 

vybavení 
– nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu 



Fiche 6 – lesnické technologie
Další podmínky
• V případě investic do techniky a technologie pro lesní 

hospodářství je žadatel vlastníkem/nájemcem, pachtýřem 
nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle 
platného lesního hospodářského plánu nebo podle 
převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má 
protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské 
osnovy), a to na minimální výměře 3 ha. 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k 
životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy 
(utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu). 



Fiche 6 – lesnické technologie
Další podmínky
• V případě investic do strojů, technologií, zařízení a 

staveb pro lesní školkařskou činnost, mohou být 
podporovány jen lesní školky, které jsou součástí 
lesnického podniku a provozují školkařskou činnost 
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

• V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro 
lesní školkařskou činnost, je žadatel evidován v 
systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) 
jako provozovatel školkařské činnosti. 



Fiche 6 – lesnické technologie
Další podmínky
• V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno 

chladnokrevných koní, které má v ČR vedenou plemennou knihu a 
uznané chovatelské sdružení. Podpora se vztahuje jen na koně, 
který absolvoval výkonnostní zkoušky. 

• V případě podpory investic do zvyšování hodnoty lesnických 
produktů jsou investice související s použitím dřeva jako suroviny 
nebo zdroje energie omezeny na všechny pracovní operace před 
průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se 
nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary 
(např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a 
impregnace masivního dřeva. 



Fiche 6 – lesnické technologie
Další podmínky
• Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným 

ročním pořezem do 10 000 m3 včetně. 
• motivační účinek
• 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



Fiche 6 – lesnické technologie
Další podmínky
• Žadatel nesmí být podnikem v obtížích 
• Místem realizace se rozumí všechny pozemky určené k 

plnění funkcí lesa, na kterých jsou stroje, technologie, 
zařízení nebo stavby využívány nebo umístěny. 

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, věcné 
břemeno. V případě pozemku pod stavbou je přípustný také 
nájem. 



Fiche 6 – lesnické technologie
Další podmínky
• 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 investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou 
činnost nejsou způsobilým výdajem traktory, osobní či nákladní 
automobily. 

• U dřevozpracujícího provozu musí žadatel/příjemce dotace, který není 
obcí, právnickou osobou založenou nebo zřízenou obcí nebo není 
dobrovolným svazkem obcí, splňovat definici mikro nebo malého nebo 
středního podniku až do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 



Fiche 6 – lesnické technologie
Další podmínky
• Dotaci nelze poskytnout na: zaškolení obsluhy 

nakoupeného zařízení, CNC stroje, velkoplošné 
dělicí a velkoplošné formátovací pily, technologie 
na zpracování energetických plodin a rychle 
rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro 
výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné 
sítě. 



Fiche 6 – lesnické technologie
Preferenční kritéria
• Doba realizace (od podpisu Dohody do podání 

žádosti o platbu)
– Doba kratší než 12 měsíců (25 bodů)
– Doba realizace 13 – 20  měsíců (10 bodů)
– Doba realizace je delší než 21 měsíců (0 bodů)



Fiche 6 – lesnické technologie
Preferenční kritéria
• Výše požadované dotace

– Do 250 000 Kč (15 bodů)
– 250 001 Kč – 600 000 Kč (10 bodů)
– 600 001 Kč – 1 000 000 Kč (5 bodů)
– 1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč (2 body)
– Nad 1 500 001 Kč (0 bodů)



Fiche 6 – lesnické technologie
Preferenční kritéria
• Vytvoření pracovního místa (FTE = plný pracovní 

úvazek)
– 0 – 0,09 FTE (0 bodů)
– 0,1 – 0,49 FTE (10 bodů)
– 0,5 – 0,75 FTE (12 bodů)
– 0,76 – 0,99 FTE (15 bodů)
– 1 – 1,19 FTE (20 bodů)
– 1,2 – 1,49 FTE (35 bodů)
– Nad 1,5 FTE (40 bodů)



Fiche 6 – lesnické technologie
Preferenční kritéria
• Realizace na více katastrálních území

– 1 katastrální území (0 bodů)
– 2 – 3 katastrální území (10 bodů)
– 4 katastrální území (15 bodů)
– 5 a více katastrálních území (20 bodů)



Maximální hodnoty některých výdajů –
Fiche 6

Popis výdaje Maximální hodnota v Kč 
bez DPH

Speciální lesnický traktor (SLKT) 4 000 000 Kč

Univerzální kolový traktor (UKT) pouze s 
lesnickou nástavbou

2 500 000 Kč

kůň 100 000 Kč

Vyvážecí traktor (forwarder) 4 000 000 Kč

Vyvážecí souprava 3 500 000 Kč

Stroje ke zpracování potěžebních zbytků 400 000 Kč

Stroje pro přípravu půdy před zalesněním 300 000 Kč



Povinné přílohy společné pro všechny 
Fiche

Pravomocné a platné povolení stavebního úřadu
– pokud projekt/část projektu podléhá řízení SÚ – prostá kopie

Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
– pokud projekt/část projektu podléhá řízení SÚ – prostá kopie

Půdorys stavby, půdorys dispozice technologie
– pokud není přílohou projektu projektová dokumentace – prostá kopie

Katastrální mapa
– S vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou 

patrná čísla a hranice pozemků, k. ú., měřítko (není-li součástí projektové 
dokumentace) – prostá kopie



Povinné přílohy společné pro všechny 
Fiche

Formuláře pro posouzení finančního zdraví
– Pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 

1 000 000 Kč – prostá kopie

Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí
– Pouze pro projekty, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu 

nebo chov vodní drůbeže – prostá kopie

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků
– Pokud chce žadatel vyšší míru dotace (př. z pohledu mladého začínajícího zemědělce), musí pro 

splněné definice spadat do určité kategorie podniku nebo žádá v režimu de minimis



Povinné přílohy stanovené MAS
Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Broumovsko+

– Vzor na webu MAS Broumovsko+ - originál

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



Povinné přílohy stanovené MAS
Čestné prohlášení  žadatele ke  stavebním pracím

– Vzor na webu MAS Broumovsko+ - originál
– V případě, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) není třeba stavební 

povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu a zároveň 
je součást projektu stavba, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či 
terénní úpravy

Vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí stavební 
povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

– V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) nepodléhají řízení stavebního 
úřadu  a  součástí projektu  jsou  stavby,  stavební  úpravy,  udržovací  práce  na 
stavbách či terénní úpravy



Nepovinné přílohy stanovené MAS
Výpis z katastru nemovitostí (elektronický náhled)

– V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 
využití stávající budovy



Povinné přílohy specifické pro Fichi 6
Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván

– Dle závazného vzoru

Odborné vyjádření ÚHUL o stanovení délky lesních cest kategorie 1L a 2L na 
lesním majetku žadatele

– Pokud je součástí projektu zařízení na opravu lesních cest
– Dle závazného vzoru

Lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova

Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny
– Dle závazného vzoru



Způsob podání Žádosti na MAS 
• Žadatel musí mít vlastní přístup na Portál farmáře, zde 

si ze svého účtu vygeneruje žádost. 

• Žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti 
o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných příloh na 
MAS v elektronické podobě v termínu stanoveném 
výzvou MAS (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k 
jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné 
podobě). 

















Způsob podání Žádosti na MAS 
• MAS Žádost o dotaci vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše 
• Pokud žadatel podává Žádost o dotaci prostřednictvím zmocněného 

zástupce/zástupců (plná moc nemusí být úředně ověřena), musí zmocněný 
zástupce k Žádosti o dotaci předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s 
ověřeným podpisem žadatele, případně statutárního orgánu žadatele v souladu 
se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou 
právnickou osobu 

• Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podpisu Žádosti o 
dotaci před pracovníkem MAS. 

• O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel písemné 
potvrzení od MAS ihned po podepsání Žádosti o dotace před pracovníkem MAS. 



Administrativní kontrola a přijatelnost
• Přijaté Žádosti o dotaci včetně příloh prochází 

administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové 
správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších 
podmínek vztahujících se pro daný projekt. 

• Tyto kontroly jsou prováděny v rámci jedné fáze a to do 29 
pracovních dní od konečného termínu pro podání Žádostí o 
dotaci na MAS ve výzvě MAS. 

• V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je 
nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným 
termínem k doplnění Žádosti o dotaci (5 pracovních dní). 



Administrativní kontrola a přijatelnost

• Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát. 
• V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí 

MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu 
nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o 
dotaci, 

• O výsledku provedených kontrol je žadatel 
informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení 
kontroly. 



Věcné hodnocení a schválení výběru
1) věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s 
výzvou MAS. 

2) pořadí projektů za každou Fichi zvlášť

3) výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních 
prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy 
MAS (maximálně do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení). 

4) MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je 
jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dnů od schválení 
výběru projektů MAS. 



Registrace Žádosti na SZIF
1) MAS předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním 
termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS 
Žádost zpět

2) Žadatel Žádost o dotaci včetně verifikovaných příloh pošle 
přes svůj účet na Portálu Farmáře na příslušný RO SZIF 
nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF 
stanoveného ve výzvě MAS 

– pokud budou některé přílohy předkládány v listinné podobě, 
musí tuto informaci žadatel uvést u zasílané Žádosti o dotaci přes 
Portál Farmáře a předat je na RO SZIF



Zadávací/výběrové řízení 
• Žadatel/příjemce dotace, který je veřejným nebo 

dotovaným zadavatelem podle ZVZ, postupuje podle tohoto 
zákona

• Pravidla (pro všechny zadavatele):
– Nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení 

předpokládané hodnoty pod finanční limity (viz níže)
– Musí sečíst předpokládané hodnoty obdobných dodávek, služeb 

či stavebních prací
– Může provést více výběrových řízení, ale musí vycházet z vyšší 

částky, která je součtem všech hodnot za předmět zakázky



Zadávací/výběrové řízení 
Do 20 000 Kč bez DPH
• Zakázku je možné zadat napřímo - nemusí být 

výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení 
nabídek

• Limit součtu zakázek tohoto typu na 1 projekt: 100 
000 Kč bez DPH



Zadávací/výběrové řízení 
Do 400 000 Kč bez DPH (veřejný nebo dotovaný zadavatel)
Do 500 000 Kč bez DPH (ostatní zadavatelé)
• Zakázku není možné zadat napřímo: Záznam – tabulka s 

uvedením alespoň 3 dodavatelů (cenový marketing) nebo 
průzkum trhu pomocí Elektronického tržiště

• Zakázku získává nejnižší nabídka
• Tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu 

trhu z Elektronického tržiště je součástí příloh Žádosti o 
platbu



Zadávací/výběrové řízení 
Více nebo rovno 400 000 Kč bez DPH (veřejný nebo 
dotovaný zadavatel)
Více nebo rovno 500 000 Kč bez DPH (ostatní 
zadavatelé)
• Výběrové řízení – žadatel/příjemce dotace se řídí 

Příručkou pro zadávání veřejných zakázek, která je 
závazná



Zadávací/výběrové řízení - dokladování 
• Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému 

výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o 
dotaci nejdříve na MAS v termínu do 63. kalendářního dne od finálního data 
zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve Výzvě MAS, a to 
elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě

• na RO SZIF v termínu do 70. kalendářního dne od finálního data zaregistrování 
Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve Výzvě MAS ke kontrole kompletní 
dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení dle Seznamu 
dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, který je k dispozici na 
internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz, 

• cenový marketing se předkládá až při Žádosti o platbu. 



Způsobilé výdaje
• Dotaci v rámci PRV lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v 

Pravidlech platných v den, ve kterém byla Žádost o dotaci podána 

• není-li uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel jinak, tak:
– bezhotovostní platbou – žadatel/příjemce dotace je povinen 

realizovat finanční operace související s financováním výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace, pouze prostřednictvím vlastního 
bankovního účtu, 

– hotovostní platbou – maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace, realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit 
100 000,- Kč. 



Výše způsobilých výdajů – maximální 
částky

Do 400 000 Kč bez DPH (veřejný nebo dotovaný zadavatel)
Do 500 000 Kč bez DPH (ostatní zadavatelé)
• dle sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS 

PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. aktuální ve lhůtě 
pro podání nabídek daného zadávacího či výběrového 
řízení, anebo k datu vystavení objednávky nebo podpisu 
smlouvy s dodavatelem

Dle částky stanovené ve znaleckém posudku
Dle limitů, pokud jsou stanoveny



Výše způsobilých výdajů – maximální 
částky

• Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly 
nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a 
byly skutečně uhrazeny nejpozději do data 
předložení Žádosti o platbu. 



Děkuji za pozornost!

Dotazy:
Kristýna Jagošová

mas.jagosova@gmail.com


