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Představení výzvy MAS Broumovsko+: 

Program rozvoje venkova II

 Alokace výzvy: 7 762 419 Kč

 Alokace Fiche 6: 1 323 906 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. 1 323 906 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 tvorby nových 

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 6 Investice do 

lesnických technologií



Fiche 6 Investice do lesnických technologií

 Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů 

vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

 Míra podpory:

 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 Kódy způsobilých výdajů:

 030 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 031 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

 041 Nákup nemovitosti



Fiche 6 Investice do lesnických technologií

 Způsobilé výdaje:

 Stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů 

včetně dopravy dříví.

 Stroje ke zpracování potěžebních zbytků

 Stroje pro 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

 Nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu



Fiche 6 Investice do lesnických technologií

 Investice do techniky a technologie pro lesní hospodářství:

 Žadatel je vlastník/nájemce, pachtýř, vypůjčitel lesních pozemků.

 Žadatel hospodaří dle platného lesního hospodářského plánu nebo dle převzaté lesní 

hospodářské osnovy na minimální výměře 3 ha.

 V případě techniky a technologie jsou podporovány pouze stroje šetrné k 

životnímu prostředí.

 Stroje šetrné k živ. prostředí – v případě vozidel stroje s max. výkonem motoru do 150 

kW a s nejvyšší technicky přípustnou hmotností na každou nápravu do 6,0 t (ověření 

dle technického průkazu nebo technického osvědčení).

 Investice vztahující se k lesní školkařské činnosti:

 Pouze pokud jsou lesní školky součástí lesnického podniku a provozují svou činnost 

na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

 Žadatel je evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako 

provozovatel školkařské činnosti.

 Investice vztahující se k lesnímu hospodářství – možné jsou pouze stroje, které 

jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.



Fiche 6 Investice do lesnických technologií

 Investice do pořízení koně – plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR 

vedenou plemennou knihu a uznané  chovatelské sdružení (plemena norik, 

slezský norik, českomoravský belgik).

 Podpora se vztahuje na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky. 

 Investice do technického vybavení dřevozpracujících provozoven:

 Investice související s použitím dřeva jako suroviny nebo zdroje energie omezeny na 

všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním (pro účely Fiche se 

průmyslovým zpracováním rozumí papírenský průmysl). 



Fiche 6 Investice do lesnických technologií

 Investice do techniky a technologie pro lesní hospodářství – místem realizace se 

rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, na kterých jsou stroje, 

technologie, zařízení nebo stavby využívány nebo umístěny.

 Právní vztahy k nemovitostem, kde budou realizovány stavební výdaje:

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

 Právní vztahy k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, 

technologie nebo vybavení:

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

 Pro lesní školkařskou činnost nejsou způsobilým výdajem osobní či nákladní 

automobily.

 Investice do technického vybavení dřevozpracujících provozoven – žadatel, který 

není obcí, PO založenou nebo zřízenou obcí nebo není DSO, musí splňovat 

definici mikro nebo malého nebo středního podniku až do data podpisu 

Dohody o poskytnutí dotace.



Fiche 6 Investice do lesnických technologií

 Dotaci není možné 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

 Pokud projekt vyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy 

č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pak doloží 

žadatel sdělení příslušného orgánu k podlimitnímu záměru se závěrem, že 

záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že 

záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného 

úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

 Pokud projekt posouzení záměru nevyžaduje, pak Čestné prohlášení.



Fiche 6 Investice do lesnických technologií -

maximální hodnoty některých výdajů

 Nákup nemovitosti

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

 Přibližovač (skidder) – dříve „(S)LKT“

 5 000 000 Kč.

 Traktor 50-150 kW pro práci v lese (lesnický traktor nebo zemědělský traktor s 

lesnickou nástavbou – venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro 

ochranu zadního skla a bočních skel, čelním rampovačem a lanovým navijákem 

pro soustředění dříví)

 4 000 000 Kč.

 Traktor do 50 kW pro práci v lese (lesnický traktor nebo zemědělský traktor s 

lesnickou nástavbou – venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro 

ochranu zadního skla a bočních skel a lanovým navijákem pro soustřeďování 

dříví)

 1 500 000 Kč.



Fiche 6 Investice do lesnických technologií -

maximální hodnoty některých výdajů

 Kůň pro práci v lese

 100 000 Kč.

 Vyvážeč (forwarder) do 150 kW

 5 000 000 Kč.

 Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem pro 

nakládání dříví

 3 000 000 Kč.

 Samochodný naviják (železný kůň)

 600 000 Kč.

 Lanový naviják pro soustřeďování dříví

 800 000 Kč.

 Čelní rampovač/nakladač

 450 000 Kč.



Fiche 6 Investice do lesnických technologií -

maximální hodnoty některých výdajů

 Štěpkovač klestu

 800 000 Kč.

 Štípací a kráticí stroje na palivové dřevo

 700 000 Kč.

 Zatloukač/zatlačovač/zapichovač kůlů a sloupků

 320 000 Kč.

 Jednonápravový plošinový traktorový přívěs

 300 000 Kč.

 Vícenápravový plošinový traktorový přívěs

 500 000 Kč.



Preferenční kritéria



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.

 Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj 

využíván – Příloha  10 Pravidel.

 Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o 

převzetí lesní hospodářské osnovy



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

 Výpis z katastru nemovitostí (elektronický náhled) a fotodokumentaci stavby 

před realizací projektu – při bodovém zvýhodnění v kritériu Využití stávající 

budovy či stavby.

 Katastrální mapy všech míst realizace projektu – při bodovém zvýhodnění v 

kritériu Realizace na více katastrálních územích.



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



Podání Žádosti o dotaci na MAS



Podání Žádosti o dotaci na MAS



Podání Žádosti o dotaci na MAS



Podání Žádosti o dotaci na MAS



Podání Žádosti o dotaci na MAS



Podání Žádosti o dotaci na MAS



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 6 Investice do lesnických technologií

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

 Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst



Dotazy



Kontakt

Kristýna Jagošová

mas.jagosova@gmail.com

www.mas.broumovsko.cz

Klášterní 1, 550 01 Broumov



Děkuji za pozornost :)


