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Představení výzvy MAS Broumovsko+: 

Program rozvoje venkova II

 Alokace výzvy: 7 762 419 Kč

 Alokace Fiche 1: 1 349 270 Kč

 Míra podpory: 25-90 % dle příslušné Fiche

 Forma financování: Ex post financování

 Vyhlášení výzvy: 7. 5. 2018

 Zahájení příjmu Žádostí o dotaci: 21. 5. 2018 od 12:00

 Ukončení příjmu Žádostí o dotaci:  4. 6. 2018 do 12:00

 Registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 31. 7. 2018

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

 Žadatel však není oprávněn předložit projekt s dotací vyšší, než je stanovená 

alokace na příslušnou Fichi (tj. 1 349 270 Kč).



Číslo 

Fiche
Název Fiche Oprávnění žadatelé Alokace v Kč

Míra 

podpory

1

Investice do 

nezemědělských 

činností

Podnikatelské subjekty (FO a PO) ve 

vybraných nezemědělských činnostech dle 

Klasifikace ekonomických činností (CZ –

NACE).

1 836 650 25-45 %

2

Investice do 

zemědělských 

podniků

Zemědělští podnikatelé. 2 173 176 50-70 %

3
Lesnická 

infrastruktura

Držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři), 

kteří jsou FO nebo PO. 
1 349 270 90 %

4
Zemědělská 

infrastruktura
Obec nebo zemědělský podnikatel. 1 079 417 90 %

6

Investice do 

lesnických 

technologií

Držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři), kteří 

jsou soukromými osobami, obce.
1 323 906 50 %



Společné podmínky pro 

všechny Fiche



Společné podmínky pro všechny Fiche

 Projekt je nutné realizovat na území MAS Broumovsko+, z. s.



Společné podmínky pro všechny Fiche

 Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace na účet 

příjemce.

 Místem realizace se rozumí pozemky, kde jsou umístěny všechny 

nemovitosti/technologie, které jsou předmětem projektu.

 V případě nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je 

majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci.

 Žádost o dotaci musí obdržet minimální počet bodů za preferenční kritéria 

příslušné Fiche.

 V případě nákupu nemovitosti musí být žadatel vlastníkem nejpozději do doby 

podání Žádosti o platbu.

 Realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek.

 Při vytvoření pracovního místa se žadatel řídí Metodikou definice a způsobu 

kontroly nově vytvořených pracovních míst – Příloha 14 Pravidel.

 Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží pro malé a střední podniky ve 

lhůtě 3 let od data převedení dotace na účet příjemce.



Společné podmínky pro všechny Fiche

 Předmětem projektu je objekt, který slouží i pro jiné účely, než jsou cíle a účel 

příslušné Fiche = využití části objektu.

 Metodika stanovení výdajů, na které může být poskytnuta dotace v případě 

využití části objektu – Příloha 15 Pravidel.

 Projekt musí mít aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a 

proveditelnosti.

 Žadatel musí splňovat podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé 

výdaje přesahují 1 000 000 Kč (nevztahuje se na obce, příspěvkové organizace, 

spolky). 

 Dodržování preferenčních kritérií, ke kterým se žadatel zaváže, jsou platná po 

celou dobu udržitelnosti projektu.

 Pokud žadatel požaduje vyšší míru dotace, musí dodržet kategorii podniku ke 

dni podpisu Dohody.

 Pokud žadatel musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku 

podle velikosti, musí ji dodržet ke dni podpisu Dohody.



Společné podmínky pro všechny Fiche

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí vzniknout nejdříve ke dni podání 

Žádostí o dotaci na MAS a byly uhrazeny nejpozději ke dni předložení Žádosti o 

platbu.

 Způsobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy:

 Bezhotovostní platbou

 Hotovostní platbou – maximálně ve výši 100 000 Kč.

 Dodatečné navýšení dotace není ze strany žadatele možné.



Společné podmínky pro všechny Fiche

 Nezpůsobilé výdaje:

 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.

 Závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů.

 Výdaje do včelařství a zpracování medu.

 Nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve specifických podmínkách Pravidel 

uvedeno jinak).

 Pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie.



Společné podmínky pro všechny Fiche

 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.

 Stroj byl 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 3 Lesnická 

infrastruktura



Fiche 3 Lesnická infrastruktura

 Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobení se lesnictví, včetně přístupu k půdě.

 Míra podpory:

 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 Kódy způsobilých výdajů:

 013 Lesní cesty s výslednou třídou 1L

 014 Lesní cesty s výslednou třídou 2L

 040 Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost (viz Příloha 3)

 041 Nákup nemovitosti



Fiche 3 Lesnická infrastruktura

 Způsobilé výdaje:

 Investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních cest 

(1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně 

souvisejících objektů (mostky, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a 

zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní 

značky, body záchrany).

 Nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní 

infrastruktury apod.).

 Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu.

 Nákup pozemku.



Fiche 3 Lesnická infrastruktura

 Podporované povrchy lesních cest:

 Asfaltový beton (ČSN EN 13108-1 ed. 2:206) – pouze pro lesní cesty 1L.

 Penetrační makadam (ČSN 73 6127-2:2008) opatřený uzavíracím nátěrem 

dvouvrstvým (ČSN EN 12271:2008) s posypem z drobného drceného kameniva.

 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126-1:2006) z přírodního kameniva 

frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů.

 Vibrovaný štěrk VŠ (ČSN 73 6126-2:2006) z přírodního kameniva frakce 0-32 a 

hrubší, bez uzavíracích nátěrů.

 Kamenivo zpevněné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KAPS – LE (ČSN 73 

6127-4:2008 se změnami stanovenými Ministerstvem zemědělství) – dotace není 

poskytována na platbu za využití patentových práv k technologii KAPS – LE.

 Štěrk – hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (ČSN EN 13242+A1:2008) s uzavřením 

a zpevněním povrchu zavibrováním přírodního výplňového kameniva (např. lomové 

výsyvky) – pouze pro lesní cesty 2L.

 Štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126-1:2006) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez 

uzavíracích nátěrů – pouze pro lesní cesty 2L.



Fiche 3 Lesnická infrastruktura

 Na projekt je vyžadováno souhlasné stanovisko Ministerstva životního 

prostředí dle vzoru Přílohy 7 Pravidel.

 Výstavba lesních cest (1L nebo 2L) a rekonstrukce lesních svážnic (3L) nebo 

technologických linek (4L) na lesní cesty 1L nebo 2L bude podporována pouze v 

případě, že realizací takového projektu nedojde v rámci lesního majetku 

žadatele (na úrovni lesního hospodářského celku nebo příslušné části 

zařizovacího obvodu) ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad hodnotu 

optimální.

 Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených 

k plnění funkcí lesa).

 Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma 

přístupné veřejnosti k rekreačním účelům (ve smyslu § 19 a § 20 lesního zákona).

 Předmět projektu je výstavba lesní cesty, rekonstrukce lesní svážnice nebo 

technologické linky na lesní cestu – žadatel dokládá Vyjádření ÚHÚL dle vzoru 

v Příloze 6 Pravidel.



Fiche 3 Lesnická infrastruktura

 Projektová dokumentace odpovídá  požadavkům ČSN 73 6108 platné v 

době zpracování projektové dokumentace a jejího schválení (ověření stavebním 

úřadem, pokud mu projekt podléhá) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 

433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění 

funkcí lesa. 

 Projektová dokumentace bude vypracována autorizovanou osobou (dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

 Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven inkasní 

příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise  o protiprávní podpoře a její 

neslučitelnosti s vnitřním trhem, který nebyl dosud splacen.

 Žadatel nesmí být podnikem v obtížích.

 Uspořádání právních vztahů:

 Vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, nájem, pacht, věcné břemeno



Fiche 3 Lesnická infrastruktura

 Posouzení vlivu na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí.

 Pokud nevyžaduje, pak Čestné prohlášení.



Fiche 3 Lesnická infrastruktura - maximální 

hodnoty některých výdajů

 Nákup nemovitosti

 Maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

 Výstavba lesní cesty třídy 1L

 Maximálně 6 mil. Kč/km.

 Výstavba lesní cesty třídy 2 L

 Maximálně 5 mil. Kč/km.

 Rekonstrukce stávající lesní cesty 2L, lesní svážnice 3L nebo technologické 

linky 4L na lesní cestu třídy 1L

 Maximálně 5 mil. Kč/km.

 Rekonstrukce stávající lesní svážnice 3L nebo technologické linky 4L na 

lesní cestu třídy 2L

 Maximálně 4 mil. Kč/km.



Fiche 3 Lesnická infrastruktura - maximální 

hodnoty některých výdajů

 Rekonstrukce stávající lesní cesty třídy 1L bez zvýšení její třídy

 Maximálně 2 mil. Kč/km.

 Rekonstrukce stávající lesní cesty třídy 2L bez zvýšení její třídy

 Maximálně 1,5 mil. Kč/km.

 Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 

projektu

 Maximálně do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.



Preferenční kritéria



Preferenční kritéria



Preferenční kritéria



Preferenční kritéria



Preferenční kritéria



Preferenční kritéria

Minimální 

počet bodů 

20 



Povinné a nepovinné 

přílohy k Žádosti o dotaci



Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, doloží 

žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni předložení 

přílohy na MAS pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na 

jehož základě lze projekt/část projektu realizovat.

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 

ověřená projektová dokumentace.

 Půdorys stavby/půdorys technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením 

rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou 

projektová dokumentace.

 Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu, ze které 

budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a 

měřítko mapy, pokud toto není součástí projektové dokumentace. 

 Netýká se mobilních strojů.

 Formuláře finančního zdraví, pokud je vyžadováno – pokud výdaje, ze kterých se 

stanovuje dotace, přesahují 1 000 000 Kč.



Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a 

středních podniků podle velikosti - pokud požaduje žadatel vyšší míru dotace, 

případně musí spadat do určité kategorie podniku.

 Znalecký posudek mladší 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS – v 

případě nákupu nemovitosti.

 Vyjádření ÚHÚL dle Přílohy 6 Pravidel – pokud je předmět projektu výstavba 

lesní cesty, rekonstrukce lesní svážnice nebo technologické linky na lesní cestu.

 Projektová dokumentace – v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu nebo vypracovaná autorizovanou osobou v souladu 

s příslušnými prováděcími předpisy, ze které bude zřejmé splnění parametrů 

lesní cesty dle ČSN.

 Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle vzoru Přílohy 7 

Pravidel (vydává regionální pracoviště AOPK).



Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

 Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o 

dotaci na MAS – žadatel je zde uveden jako vlastník lesního pozemku 

bezprostředně zpřístupněného lesní cestou, která je předmětem projektu (v 

případě nájmu/pachtu/výpůjčky pozemku doloží žadatel rovněž smlouvu –

prostá kopie).

 V případě, že projekt vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, pak doloží 

žadatel také 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.



Povinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS

 Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Broumovsko+.

 Osvědčení právního statutu v souladu s definicí příjemce dotace – ne starší 1 

měsíc před podáním Žádosti o dotaci na MAS.

 Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím – v případě, že pro realizaci 

projektu (stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy) 

není potřeba stavební povolení nebo ohlášení stavby či jiné opatření stavebního 

úřadu.

 Vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – v případě staveb, 

stavebních úprav, pokud nepodléhají řízení stavebního úřadu.



Nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci stanovené MAS

 Dokument prokazující informování obyvatel příslušné obce o projektovém 

záměru (printscreen webových stránek, kopie záznamu z veřejného 

projednávání, článek v místním tisku, aj.) – při bodovém zvýhodnění v kritériu 

Soulad s principem Leader – Podpora záměru ze strany obyvatel.



Podání Žádosti o dotaci 



Podání Žádosti o dotaci na MAS
 Žadatel musí mít vlastní přístup na Portál farmáře.

 Z Portálu farmáře si žadatel stáhne Žádost o dotaci a také ji přes tento systém 

spolu s přílohami podává na MAS a registruje na RO SZIF v termínech 

stanovených výzvou MAS.

 Datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře = datum podání Žádosti o 

dotaci na MAS.

https://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.navigation.portallauncher.default


Podání Žádosti o dotaci na MAS
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Podání Žádosti o dotaci na MAS



Podání Žádosti o dotaci na MAS



Podání Žádosti o dotaci na MAS



Podání Žádosti o dotaci na MAS



Žádost o dotaci



Žádost o dotaci



Žádost o dotaci



Registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF
 Po výběru projektů předá MAS zpět žadateli elektronicky podepsanou Žádost o 

dotaci a verifikované přílohy.

 Nejpozději 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF (31. 7. 2018). 

 Žadatel neprodleně zasílá na RO SZIF k závěrečnému ověření způsobilosti před 
schválením.

 Pokud by některé přílohy byly předkládány v listinné podobě, musí být informace 
uvedena v Žádosti o dotaci.

 Odeslání Žádosti o dotaci je možné v uvedené lhůtě provést pouze jednou.

 Za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální 
registrace stanovené ve výzvě MAS.

 O úspěšné registraci je žadatel informován prostřednictvím zaslaného potvrzení 
přes Portál farmáře.

 Nejdříve jsou kontrolovány a schvalovány projekty bez VŘ.

 V případě, že žadatel bude realizovat výběrové řízení, doloží na MAS 
(elektronicky) kompletní dokumentaci a aktualizovanou Žádost o dotaci 
nejpozději do 63. kalendářního dne od data zaregistrování Žádosti o dotaci na 
RO SZIF (tj. do 2. 10. 2018). Na RO SZIF doloží žadatel dokumentaci ověřenou 
MAS do 70. kalendářního dne (tj. do 9. 10. 2018).



Cenový marketing/výběrové řízení
 Pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 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 

poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %

 Nediskriminační a transparentní postup,

 Tabulka s uvedením min. třech dodavatelů 

 srovnatelný cenový přehled (seznam dodavatelů a cen – doložení písemnou nabídkou), 

 případně automatický průzkum trhu s využitím Elektronické tržiště,

 Zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové nabídce, vyplývající z cenového marketingu či 

Elektronického tržiště.

 Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 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 

poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %, je zadavatel povinen 

uskutečnit výběrové řízení.

 Řídí se dle platné Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova 

na období 2014-2020.

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/verejne_zakazky/1517999126337/1517999355839.pdf


Způsob hodnocení a 

výběru projektů 



Způsob hodnocení a výběru projektů 

 Přijaté Žádosti o dotaci na MAS prochází administrativní kontrolou a kontrolou 

přijatelnosti (tj. kontrola obsahové správnosti).

 Pokud budou při kontrole zjištěny nedostatky k opravení, bude žadatel vyzván k 

jejich odstranění se lhůtou 5 pracovních dní. Maximálně však 2x.

 O výsledku kontrol je žadatel informován do 5 pracovních dní od ukončení 

kontroly.

 U Žádostí, které nebyly v rámci kontrol vyloučeny, provede Výběrová komise 

MAS hodnocení dle stanovených preferenčních kritérií.

 Výběr/schválení projektů provádí Rada MAS na základě doporučení Výběrové 

komise.



Způsob hodnocení a výběru projektů 

Administrativní kontrola a 

kontrola přijatelnosti

Výběr projektů

Závěrečné ověření způsobilosti

Vydání Dohody o poskytnutí 

dotace



Důležité dokumenty



Důležité dokumenty

 Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje

 Interní postupy pro programový rámec PRV

 Fiche 3 Lesnická infrastruktura

 Postup Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF



Dotazy



Kontakt

Kristýna Jagošová

mas.jagosova@gmail.com

www.mas.broumovsko.cz

Klášterní 1, 550 01 Broumov



Děkuji za pozornost :)


