Školení PR ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A DALŠÍCH
PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT , k 2. výzvě MAS Sdružení SPLAV

26.3.2018

MAS Sdružení SPLAV
PROGRAM SEMINÁŘE 26.3.2018:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Představení PR PRV
2. výzva PR PRV, časový harmonogram výzvy
Představení otevíraných Fichí v rámci 2. výzvy
Hodnotící kritéria
Administrativní postupy podání ŽOD, Portál Farmář
Žádost o dotaci, veřejné zakázky
Diskuse, závěr
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MAS Sdružení SPLAV
Mapa území
Místně způsobilé jsou náklady vynaložené
v souvislosti s aktivitami projektu na území
MAS Sdružení Splav tedy na k.ú. obcí
Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd,
Byhradec, Černíkovice, Doudleby n. Orl.,
Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk.
Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří,
Osečnice, Pěčín, Potštejn, Rokytnice v OH,
Rybná nad Zdobnicí,Rychnov n. Kněžnou,
Říčky v Orlických horách, Skuhrov nad
Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice,
Synkov-Slemeno,Třebešov, Tutleky,
Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice

MAS Sdružení SPLAV
Opatření SCLLD MAS SDRUŽENÍ SPLAV 2015-22
4 Programové rámce:
- Rozvoj venkovských obcí (Programový rámec integrovaného regionálního
operačního programu) – alokace 47 621 000 Kč
- Rozvoj zemědělství a dalších podnikatelských aktivit (Programový rámec
Programu rozvoje venkova) – alokace 25 801 000 Kč

- Zaměstnanost a sociální stabilita (Programový rámec Operačního programu
Zaměstnanost) – alokace 9 540 000 Kč
- Zlepšení a ochrana životního prostředí (Programový rámec Operačního
programu Životní prostředí) – alokace 2 738 000 Kč

MAS Sdružení SPLAV
ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A DALŠÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT (PR PRV) –
PŘEHLED FICHÍ

Fiche 8: Zemědělské vzdělávání (alokace 250 000 Kč, výzvy 2)
Fiche 9: Zemědělské podniky (alokace 14 000 000 Kč, výzev 6)
Fiche 10: Zemědělské produkty (alokace 3 000 000 Kč, výzvy 3)
Fiche 11: Infrastruktura v lesích (alokace 550 000 Kč, výzva 1)
Fiche 12: Nezemědělské podnikání (alokace 5 851 000 Kč, výzev 5)
Fiche 13: Neproduktivní investice v lesích (alok. 1 450 000 Kč, výzva 1)
Fiche 14: Technika pro lesní hospodářství (alokace 450 000 Kč, v. 1)
Fiche 15: Krátké řetězce (alokace 250 000 Kč, výzvy 2)
Fiche 16: Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER
(alokace 1 350 000 Kč)

MAS Sdružení SPLAV
Základní údaje k 2. výzvě PR PRV

•Termín vyhlášení: 26.3.2018
•Příjem žádostí na MAS: 9.4.-27.4.2018 přes Portál Farmáře
•Registrace na RO SZIF: 25.7.2018
•Minimální výše způsobilých výdajů: 50 tis. Kč
•Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

• Forma financování: ex post
Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je
stanovená alokace na danou Fichi.
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Časový harmonogram výzvy:
Vyhlášení výzvy:
26.3.2018
Příjem žádostí na MAS: od 9.4. do 27.4. 2018 přes Portál Farmáře
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: od 30.4. do 14.5.2018
Oprava nedostatků žadatelem I: od 15.5. do 21.5.2018
Oprava nedostatků žadatelem II: od 22.5. do 28.5.2018
Informování žadatelů o výsledku kontrol: do 29.5.2018
Žádosti o přezkum:
od 30.5. do 19.6.2018
Zasedání výběrové komise I:
5.-6.6.2018 (pravděpodobný termín)
Zasedání výběrové komise II:
20.6.2018 (pravděpodobný termín)
Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů: 21.6.2018
Informování o výsledku přezkumu (admin. kontrola): do 22.6.2018
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí:
do 22.6.2018
Žádosti o přezkum (bodové hodnocení):
od 23.6. do 13.7.2018
Informace o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení): do 19.7.2018
Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli: do 20.7.2018
Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF přes Portál Farmáře: 25.7.2018

MAS Sdružení SPLAV
Název Fiche
Číslo
Fiche
F9
Zemědělské podniky
F10

Zemědělské produkty

F11

Infrastruktura v lesích

Alokace
Vazba Fiche na článek Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1305/2013
pro 2. výzvu
3 987 200 Kč
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Investice do zemědělských podniků
2 000 000 Kč
Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
550 000 Kč
Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Lesnická infrastruktura

MAS Sdružení SPLAV
Číslo
Fiche

F12
F13

F15

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace
pro 1. výzvu

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
Neproduktivní investice v Článek 25, Neproduktivní investice v
lesích
lesích

973 414 Kč

Nezemědělské podnikání

Krátké řetězce

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) –
Horizontální a vertikální spolupráce
mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních
trhů

1 450 000 Kč

125 000 Kč

MAS Sdružení SPLAV
Fiche 9: Zemědělské podniky (3 987 200 Kč)
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Typy projektů
a) investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu
b) investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a peletovacích zařízení
pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku
Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
• stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
• stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku
• nákup nemovitosti
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Kritéria přijatelnosti
1. Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku
2. LFA - žadatel má alespoň 75 % celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS v
LFA oblastech.
3. Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření
žadatele
4. Přípustný vztah k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje
nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht,
věcné břemeno.
5. Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
6. Pozor na projekty, vyžadující posouzení vlivů na ŽP
Definice žadatele/příjemce dotace
Zemědělský podnikatel.
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Druh a výše dotace, režim podpory
50 % výdajů.Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající
zemědělce a o 10 % pro oblasti LFA.
Specifické 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

jjjhhhh

MAS Sdružení SPLAV

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
3) V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno 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, a to ani podlimitně, čestné
prohlášení žadatele uvedené v Příloze 11 Pravidel. Čestné prohlášení je součástí
formuláře Žádosti o dotaci.
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Fiche 10: Zemědělské produkty (2 000 000 Kč)
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Typy projektů
Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh
Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
• stroje, nástroje a zařízení pro zpracování zem.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

jjjhhhh

MAS Sdružení SPLAV

• 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
Kritéria přijatelnosti
Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu)
nebo krmiv: výrobní proces se 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)
Další podmínky: viz Pravidla 19.2.1 – uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady, řešení případů, kdy
produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU
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Definice žadatele/ příjemce dotace
Zemědělský podnikatel
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
Výrobce krmiv
Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
Druh a výše dotace, režim podpory
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy vstupním produktem je produkt
nespadající pod přílohu I. Smlouvy o fungování EU: střední podniky 35%, mikro a malé
podniky 45% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy vstupním produktem je produkt
spadající pod přílohu I. Smlouvy o fungování EU činí dotace 50% výdajů, ze kterých je
stanovena dotace.
Specifické Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:
V případě projektů zpracování zem. produktů, kdy výstupním produktem je produkt
nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení vlivu záměru
na životní prostředí – výrok, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo souhlasné
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na ŽP.
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Fiche 11: Infrastruktura v lesích ( 550 000 Kč)
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

Typy projektů
Hmotné a nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním
lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.
Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová
výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
• výstavba a rekonstrukce lesních cest 1L a 2L, rekonstrukce lesních svážnic (3L)
a technických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L včetně souvisejících objektů (mosty,
propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a
vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky, body záchrany)
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• nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb

dopravní infrastruktury ..) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např.
správců technické dopravní infrastruktury..)
• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
• nákup pozemků
Podporované povrchy cest jsou uvedeny na str.49-50 Pravidel 19.2.1
Kritéria přijatelnosti
1) Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko MŽP
2) Výstavba lesních cest a rekonstrukce lesních svážnic nebo technologických linek
na lesní cesty 1L nebo 2L bude podporována pouze v případě, že realizací
projektu nedoje v rámci lesního majetku žadatele (na úrovni lesního
hospodářského celku nebo příslušné části zařizovacího obvodu) ke zvýšení
hustoty lesních cest 1L a 2 L nad hodnotu optimální.
Další podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1 na str. 50 a 51 – nutné nastudovat!

jjjhhhh

MAS Sdružení SPLAV

Definice žadatele/ příjemce dotace
Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo
soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo
spolků, VŠ se školním lesním podnikem, SŠ nebo učiliště se školním polesím,
obcemi, PO zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou DSO.

Druh a výše dotace, režim podpory
Výše podpory je 90% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Specifické Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:
1) Vyjádření ÚHÚL dle závazného vzoru v Příloze 6 Pravidel
2) PD vypracovaná autorizovanou osobou (pokud není PD ke stavebnímu řízení),
ze které je zřejmé splnění parametrů lesní cesty dle ČSN
3) Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru Příloha 7 Pravidel
4) Výpis z KN ne starší 3 měsíce od data podání Žádosti na MAS , nájemní/pachtovní
smlouvu či smlouvu o výpůjčce.
5) U projektů vyžadujícího posouzení vlivu na ŽP – závěr posouzení vlivu na ŽP

MAS Sdružení SPLAV
Fiche 12: Nezemědělské podnikání (973 414 Kč)
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Typy projektů
Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností
Způsobilé výdaje
• stavební obnova a nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího
zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
sportoviště a příslušné zázemí)
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
(nákup zařízení, užit.vozů kat. N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem
(včetně montáže a zkoušky pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
• nákup nemovitosti

MAS Sdružení SPLAV
Kritéria přijatelnosti
1. Projekt je zaměřen na vybrané činnosti (CZ-NACE): C - Zpracovatelský průmysl,
F- Stavebnictví, G - Velkoobchod a maloobchod, I - Ubytování, stravování a pohostinství,
J -Informační a komunikační činnosti, M - Profesní, vědecké a technické činnosti,
N 79 - Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby, N 81 - Činnosti
související se stavbami a úpravou krajiny, 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, R 93 - Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, S 95 - Opravy
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a pro domácnost a S 96 - Poskytování ostatních
osobních služeb
2. Činnosti R 93 a I 56 mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku
nebo ubytovací kapacitu;
Další podmínky: dle pravidel 19.2.1 – vhodná samostatná konzultace s pracovníky MAS
Definice žadatele/příjemce dotace
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci (zemědělci – všechny velikosti podniků)
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Druh a výše dotace, režim podpory - podpora de-minimis, bloková výjimka
25 % způsobilých výdajů pro velké podniky (pouze zemědělci)
35 % způsobilých výdajů pro střední podniky (pouze zemědělci)
45 % způsobilých výdajů pro malé podniky a mikropodniky
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 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o
blokových výjimkách).
•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.
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Specifické přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

1) V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel
dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt
venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok; C.
2) V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu
výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být
modernizována – prostá kopie.
3) V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření
výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého
majetku – prostá kopie.
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Fiche 13: Neproduktivní investice v lesích (1 450 000 Kč)
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

Typy projektů
Investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
činností využívajících společenského potenciálu lesů.
a) posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty
b) značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness
prvků, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory, odpadkové koše,
mostky, lávky zábradlí, stupně.
Způsobilé výdaje
• opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvky

MAS Sdružení SPLAV
• opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových

stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory
• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků
• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí,
stupně)
• nákup pozemku
Kritéria přijatelnosti
1) Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a
oblastí Natura 2000
2) PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny
platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou
osnovou.
Další podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1.
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Definice žadatele/příjemce dotace
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo
vypůjčitelů PUPFL
Druh a výše dotace, režim podpory
100% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Specifické přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS:
nejsou požadovány
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Fiche 15: Krátké řetězce (125 000 Kč)
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Typy projektů
Spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) - spolupráce na základě vypracovaného
podnikatelského plánu spolupráce.
.
Způsobilé výdaje
• výdaje na spolupráci – vypracování podnikatelského plánu spolupráce v
souvislosti s projektem, náklady na propagační činnost KDŘ nebo místního trhu
(náklady spojené s propagací v médiích, náklady na tisk letáků, plakátů, reklamní
tabule)
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Způsobilé výdaje
• přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním
podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti se společným prodejem v místní
prodejně, prodejem ze dvora organizací přímého prodeje spotřebiteli
(bedýnkový prodej): společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení
související s prodejem , vybavení prodejny, pořízení prodejního stánku,
vybavení tržiště, investice do technologie na úpravu produktů k prodeji
Kritéria přijatelnosti
1) Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu spolupráce
2) Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, které již probíhají.
3) Příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření
4) Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty, přičemž minimálně
jeden musí prokázat podnik. Činnost v zemědělství nebo potravinářství.
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Kritéria přijatelnosti
5) Podpora na založení a rozvoj KDŘ je poskytována pouze v případě, že do
dodavatelského řetězce mezi zemědělcem a spotřebitelem není zapojen více
než jeden zprostředkovatel (subjekt, který nakoupí produkt od zemědělce za
účelem jeho dalšího prodeje).
6) V případě vytvoření nebo rozvoje místního trhu lze projekt realizovat za
podmínky dodržení definice místního trhu – okruh 75 km od zemědělského
podniku, z něhož produkt pochází.
7) Výsledky projektu musí mít přínos pro venkovské oblasti (tj. projekt je
realizován na území MAS, u místního trhu případně v sousední MAS na
území ČR).
Další podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1.
Definice žadatele/příjemce dotace
Uskupení minimálně dvou subjektů – žadatelem/příjemcem
dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení jsou:
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a)
b)
c)
d)
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Zemědělský podnikatel
Obec nebo DSO
Výrobce potravin
Nevládní neziskové organizace, které zastupují zemědělce nebo zpracovatele
potravin a mají jednu z následujících forem: spolek, o.p.s., ústav, zájmové
sdružení

Druh a výše dotace, režim podpory
Výdaje na spolupráci 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Přímé výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu
spolupráce:
25% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky
35% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky
45% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.
Míra dotace je určuje podle největšího podniku ze spolupracujících subjektů.
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Specifické přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS:
1)
2)
3)
4)
5)

Podnikatelský plán dle osnovy uvedené v Příloze 18 Pravidel
Stanovy, zakladatelská listina spolupracujícího subjektu v případě NNO
Smlouva o spolupráci
Čestné prohlášení- dotace nezvýší vnitřní návratnost projektu nad běžnou
míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem v jiných investičních
projektech podobného druhu.
U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na ŽP – vyjádření,
souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na ŽP.
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Hodnocení projektů v MAS
1. Formální kritéria
2. Podmínky přijatelnosti
3. Věcné hodnocení – výběrová kritéria:
- Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující
výsadbu veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících
objektů, v intravilánu obcí atp.
- Prospěšnost pro partnerství a spolupráci – bodově budou zvýhodněny projekty se
zapojením více subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro zaměstnání,
spolupráci, setkávání atp.
- Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované
v odlehlých obcích, vzdálených od center, s malým počtem obyvatel, zaměřené na
znevýhodněné osoby a komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp.
- Udržitelnost - bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná pracovní místa,
pracovní místa s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp.
- Soulad s cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující ohrožené cíle a
indikátory SCLLD , finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.
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Kladné zhodnocení aspektů (platí pro všechny Fiche)
Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti:
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.
c) Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení předpokládané ceny
zdrojů použitých pro realizaci projektu. Hodnocení hospodárnosti bude zajištěno
prostřednictvím stanovených limitů (viz příloha 3 Pravidel 19.2.1) 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 (u projektů nad 1 000 000 Kč způsobilých výdajů)
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Hodnotící (preferenční) kritéria – Fiche 9
Fiche 9 – Zemědělské podniky (minimum získaných bodů 12)
 Umístění – max. 6 bodů. Podporovány budou aktivity zahrnující využití a rekonstrukce
stávajících objektů a nevyžadující vynětí ze zemědělského půdního fondu.
 Ekologická certifikace zemědělského podnikání – max. 6 bodů. Podporováni budou
žadatelé s platným osvědčením o původu biopotraviny/biokrmiva.
 Zaměření projektu – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty týkající se zlepšení
chovu hospodářských zvířat jako místně příslušné zemědělské výroby a rostlinná výroba
zaměřená na tradiční místní plodiny.
 Vliv na životní prostředí – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty , jejichž
součástí je plošná či liniová výsadba 10 a více kusů stromů, vysazovaní zeleně a
odstranění škod a závad na životním prostředí s dosahem větším než 100 m. Tyto výdaje
jsou však v rámci projektu nepřijatelné.
 Nově vytvořená pracovní místa – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty
vytvářející nová pracovní místa.
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 Finanční náročnost projektu – výše požadované dotace, max. 4 body.
Podporovány budou přednostně méně nákladné projekty.
 Doba realizace projektu –max. 6 bodů. Podporovány budou projekty s kratší
dobou realizace.
 Vliv na místní ekonomiku – max. 4 body. Podporovány budou projekty využívající
partnerství a spolupráci s jiným subjektem, pro veřejně prospěšné účely a dále ty,
jejichž uskutečnění přispěje k dobrému jménu obce a regionu.
 Podíl příjmů žadatele ze zemědělské prvovýroby – max. 4 body. Podporovány
budou žadatelé s vyšším poměrem příjmů ze zemědělské prvovýroby.
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Hodnotící (preferenční) kritéria – Fiche 10
Fiche 10 – Zemědělské produkty (minimum získaných bodů 8)
 Umístění – max. 6 bodů. Podporovány budou aktivity zahrnující využití a
rekonstrukce stávajících objektů a nevyžadující vynětí ze zemědělského půdního
fondu.
 Žadatel – max. 6 bodů. Podporováni budou žadatelé s platným osvědčením o
původu biopotraviny/ biokrmiva, nebo certifikát kvality KLASA
 Zaměření projektu – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty zaměřené na
výrobu potravin prodávaných přímo výrobcem. Preferován je prodej především
místních spotřebitelům.
 Vliv na životní prostředí – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty , jejichž
součástí je plošná či liniová výsadba 10 a více kusů stromů, vysazovaní zeleně a
odstranění škod a závad na životním prostředí s dosahem větším než 100 m.
Tyto výdaje jsou však v rámci projektu nepřijatelné.
 Nově vytvořená pracovní místa – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty
vytvářející nová pracovní místa.

jjjhhhh

MAS Sdružení SPLAV

 Finanční náročnost projektu – výše požadované dotace, max. 4 body.

Podporovány budou přednostně méně nákladné projekty.
 Doba realizace projektu –max. 6 bodů. Podporovány budou projekty s kratší
dobou realizace.
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Hodnotící (preferenční) kritéria – Fiche 11
Fiche 11 – Infrastruktura v lesích (minimum získaných bodů 6)
 Podporovaná aktivita – max. 6 bodů. Podporovány budou aktivity zahrnující
rekonstrukci stávajících lesních cest.
 Žadatel – max. 4 body. Podporování budou žadatelé z území MAS.
 Zaměření projektu – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty zaměřené na
rekonstrukci či novostavbu víceúčelových cest sloužících více účelům ( k místní
pěší a cyklistické dopravě, hospodářským i turistickým účelům).
Finanční náročnost projektu – výše požadované dotace, max. 4 body.
Podporovány budou přednostně méně nákladné projekty.
 Vliv na životní prostředí – max. 4 body. Realizací projektu dojde k odstranění
výrazného poškození tělesa lesní cesty zejména v přírodně chráněných územích.
 Doba realizace projektu –max. 6 bodů. Podporovány budou projekty s kratší
dobou realizace.
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Hodnotící (preferenční) kritéria – Fiche 12
Fiche 12 - Nezemědělské podnikání (minimum získaných bodů 10)
 Umístění – max. 6 bodů. Podporovány budou aktivity zahrnující využití a
rekonstrukce stávajících objektů a nevyžadující vynětí ze zemědělského půdního
fondu.
 Velikost obce – max. 4 body. Podporovány budou projekty umístěné v menších
obcích regionu.
 Zaměření projektu – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty zaměřené na
podporu občanského vybavení a služeb denní, resp. časté potřeby pro místní
občany.
 Vliv na životní prostředí – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty , jejichž
součástí je plošná či liniová výsadba 10 a více kusů stromů, vysazovaní zeleně a
odstranění škod a závad na životním prostředí s dosahem větším než 100 m. Tyto
výdaje jsou však v rámci projektu nepřijatelné.
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Vliv na místní ekonomiku – max. 4 body. Podporovány budou projekty využívající
partnerství a spolupráci s jiným subjektem, pro veřejně prospěšné účely a dále ty,
jejichž uskutečnění přispěje k dobrému jménu obce a regionu.
Finanční náročnost projektu – výše požadované dotace, max. 4 body.
Podporovány budou méně nákladné projekty přístupné menším podnikatelským
subjektům.
 Žadatel – max. 6 bodů. Budou podporovány menší podnikatelské subjekty k zvýšení
jejich konkurenceschopnosti a udržitelnosti na Rychnovsku.
Doba realizace projektu –max. 6 bodů. Podporovány budou projekty s kratší dobou
realizace.
 Nově vytvořená pracovní místa – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty
vytvářející nová pracovní místa.
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Hodnotící (preferenční) kritéria – Fiche 13
Fiche 13 - Neproduktivní investice v lesích (minimum získaných bodů 10)
Umístění projektu – max. 4 body. Hodnotí se místo realizace projektu a jeho
vzdálenost od obce, budou podpořeny snadno dostupné lesní pozemky s rekreačním
potenciálem a předpokladem dostatečné návštěvnosti.
Zaměření projektu – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty zaměřené na
posílení rekreační funkce lesa pro místní občany při zachování přírodních kvalit
lesního prostředí. Přednostně budou podpořeny komplexní projekty.
 Vliv na životní prostředí – max. 6 bodů. Podporovány budou projekty, jejichž
realizací dojde k odstranění škod a závad na životním prostředí.
 Finanční náročnost projektu – výše požadované dotace, max. 6 bodů.
Podporovány budou méně nákladné projekty přístupné více žadatelům.
Doba realizace projektu –max. 6 bodů. Podporovány budou projekty s kratší
dobou realizace.
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Hodnotící (preferenční) kritéria – Fiche 15
Fiche 15 - Krátké řetězce (minimum získaných bodů 4)
Zaměření projektu – max. 6 bodů. Podporovány budou především projekty
zaměřené na spolupráci zahrnující úpravu produktů k prodeji i prodej zboží.
Žadatel – max. 6 bodů. Podporováni budou zemědělští prvovýrobci jako nositelé
spolupráce (i začínající) a dále podnikatelé, kteří minimálně tři roky podnikají v
zemědělství či potravinářství.
 Partnerství – max. 4 body. Podporovány budou především projekty více
spolupracujících subjektů a různé právní subjektivity.
 Finanční náročnost projektu – výše požadované dotace max. 4 body.
Podporovány budou méně nákladné projekty přístupné menším podnikatelským
subjektům.
Certifikace kvality KLASA nebo místní značky –max. 6 bodů. Podporovány
budou projekty , kdy žadatel nebo partneři jsou nositeli certifikátu kvality nebo místní
značky (místní původ).
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SPOLEČNÉ NEPŘIJATELNÉ VÝDAJE
1. Pořízení použitého movitého majetku
2. Nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých
rostlin a jejich vysazování
3. Daň z přidané hodnoty u plátců DPH, kterou si mohou nárokovat u finančního úřadu
4. Prosté nahrazení investice
5. Kotle na biomasu a bioplynové stanice
6. Závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů
7. Výdaje do včelařství
8. Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu
9. Obnova vinic
10. Oplocení vinic a sadů
11. V případě zpracování vinných hroznů - uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína
o objemu více než 600 litrů, speciální kvasnou nádobu, filtr na víno.
12. Nákup vozidel kategorie L a M a N (výjimky u kategorie N1 a N2)
13. Pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie
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SPOLEČNÉ PODMÍNKY PŘIJATELNOSTI
1. Projekt je realizován na území MAS.
2. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč,
minimální výše je 50 tis. Kč na projekt. Z toho EU činí 64 % a ČR 36 % dotace.
3. Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.
4. Udržitelnost pracovních míst je 3 roky od proplacení projektu.
5. Udržitelnost projektu je 5 let od proplacení projektu.
6. Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze
kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč.
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Společné podmínky pro všechny Fiche
• Předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem dotace
nejpozději od data předložení Žádosti o platbu na MAS až do termínu skončení
lhůty vázanosti projektu na účel.
• Předmět dotace musí být ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace od okamžiku
pořízení až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel
• Předmět projektu nesmí být od data podání Žádosti o dotaci na MAS až do
termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel zatížen žádnými právy třetích
osob, které by znemožňovaly žadateli/příjemci dotace provozovat předmět
projektu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost;
• Žadatel/příjemce dotace musí mít uspořádány právní vztahy k nemovitostem, na
kterých jsou realizovány stavební výdaje (vztahuje se na stavbu i pozemek pod
stavbou), nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo
vybavení (vztahuje se pouze na stavbu) dle specifických podmínek Pravidel, od
data podání Žádosti o platbu na MAS do konce lhůty vázanosti projektu na účel;
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• Žadatel/příjemce dotace se zavazuje, že od podání Žádosti o dotaci na MAS po celou
dobu lhůty vázanosti projektu na účel bude s předmětem projektu nakládat obezřetně a
s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat další zástavní právo
(netýká se zástavního práva nutného pro realizaci projektu);
• 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;
• Pokud žadatel/příjemce dotace uplatnil nárok na vyšší míru dotace, musí
žadatel/příjemce dotace dodržet kategorii podniku, kterou deklaroval při podání
Žádosti o dotaci, i ke dni podpisu Dohody
• 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
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DEFINICE A VELIKOST PODNIKU
Podrobná definice uvedena v Příloze č. 4 Pravidel 19.2.1
a) Mikropodnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož
roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
b) Malý podnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává 10 a více a méně než 50 osob
a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
c) Střední podnik je vymezen jako podnik, který 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.
d) Velký podnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává 250 a více osob a jehož roční
obrat přesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43
miliony EUR.
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DEFINICE A VELIKOST PODNIKU
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a
finančních hodnot :
a)„Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské
podniky ani mezi propojené podniky.
b)„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).
c)„Propojené podniky“ jsou podniky, mezi nimiž existuje některý z těchto vztahů:
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•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
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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.
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ZÁVAZEK VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
•Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data
převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že v době vytvoření
pracovních míst je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let
od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že v době vytvoření
pracovních míst je příjemce dotace velký podnik .
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FINANČNÍ ZDRAVÍ
• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, 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.
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Podmínky platné pro režim blokové výjimky:
•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 zahrne 30 % účetní hodnoty skladovacích prostor).
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)
• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení

Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 201435;
• 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 (podnik) chápe jako
skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. Června 2014 včetně jeho vazeb na zahraniční
subjekty (platí pouze pro režim 1)).

Žadatel/příjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst.
18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (platí pouze
pro režim 1));

jjjhhhh

MAS Sdružení SPLAV

V případě, že je dotace poskytována 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.) (platí pouze pro režim 1)).
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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:
• jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům v jiném subjektu
• jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu,
• 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
• 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 jednotlivých bodech prostřednictvím
jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.

MAS Sdružení SPLAV
POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY FICHE
1. Pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního úřadu již v den podání ŽOD na
MAS (přes Portál Farmáře)
2. Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie pokud není přílohou PD
4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu
5. Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele u projektů, jejichž způsobilé v
výdaje přesahují 1 000 000 Kč.
6. Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace – příslušný doklad
7. V případě nákupu nemovitosti – znalecký posudek ne starší 6 měsíců před podáním
ŽOD na MAS
8. Přílohy stanovené MAS – povinně Soulad se SCLLD MAS Sdružení SPLAV
9. Dokumentace k výběrovému řízení při předání na SZIF (do 63 dne od podání ŽOD).
10. Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný podle výsledku výběrového řízení při předání
na SZIF.
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Zadávací/výběrové řízení
• Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební
práce nepřesáhne 20 000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat
výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/dodavatele, ale 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.
• Pokud předpokládaná hodnota zakázky 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 (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel v
případě, že získá více než 50% finančních prostředků z rozpočtu veřejného zadavatele či
EU, sektorový zadavatel), je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat
transparentně a nediskriminačně.
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Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3
dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový
marketing) nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště
(zakázku není možné zadat napřímo). Zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové
nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo Elektronického tržiště. Tabulka
cenového marketingu bude obsahovat seznam dodavatelů a cen. Údaje v tabulce
musí být vždy podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo
vytištěným údajem z internetové nabídky firmy. Splnění těchto požadavků příjemce
dotace k Žádosti o dotaci nepřikládá. Tabulka cenového marketingu nebo záznam o
průzkumu trhu z Elektronického tržiště je součástí příloh Žádosti o platbu (nejedná se
o výběrové/zadávací řízení). Nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu
je příjemce dotace povinen doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníka RO
SZIF při kontrole.
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• Pokud předpokládaná hodnota zakázky 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, je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit výběrové řízení. Řídí se
přitom Příručkou pro zadávání veřejných zakázek, která je pro něj závazná.
Zadávací/výběrové řízení - doložení

•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,
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•V případě, že v Žádosti o dotaci dojde ke změně, musí MAS zkontrolovat Žádost o
dotaci a ověřit ji elektronickým podpisem; přílohy k výběrovému/zadávacímu řízení
kontroluje pouze nepovinně a nemusí je verifikovat.
•Žadatel předloží 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,
•V případě změny žadatel dokládá na RO SZIF aktualizovaný formulář Žádosti o
dotaci s upraveným rozpočtem projektu a doplněnými údaji dle výsledku tohoto
řízení přes Portál Farmáře.
•Tento postup platí pouze pro výběrové/zadávací řízení, cenový marketing se
předkládá až při Žádosti o platbu nebo na vyžádání.
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PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝZVÁCH MAS
1. Registrace na Portálu Farmáře

2. Vyplnění elektronického formuláře žádosti, veškerá komunikace s ŘO pouze
elektronicky!
3. Splnění podmínek výzvy – žadatel, téma, výdaje, výběrová řízení, přílohy
4. Realizace projektů – zahájení nejdříve od data podání žádosti na MAS,
ukončení nejpozději do 24 měsíců od zahájení
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Postup žadatele:
1.Žádost o dotaci
1.1.
Zájemce o dotaci z webových stránek MAS (www.sdruzenisplav.cz) či jiným
způsobem (osobní konzultací, poštou, školení pro žadatele) získá a prostuduje
všechny informace, které se vztahují k jeho projektu. Jedná se zejména o text výzvy,
příslušné fiche a Postupy pro žadatele. Doporučeno je i seznámení se s aktuálně
platnou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Zvlášť důležité je pro
zájemce seznámení s podmínkami Fiche, náležitostmi žádosti, požadovanými
přílohami, definicí vhodného žadatele a podporovaných výdajů a bodovacími kritérii.
V případě nejasností se zájemce obrátí na pracovníky MAS s žádostí o konzultaci
záměru.
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1.2.
Pro podání žádosti o dotaci je nutná registrace žadatele na Portálu
Farmáře. Tuto registraci (uživatelské jméno a heslo) může žadatel získat
osobním podáním žádosti o přístup na Regionálním odboru SZIF, Ulrichovo
nám. 810, Hradec Králové, nebo na regionálním pracovišti SZIF-oddělení
příjmu žádostí a LPIS, Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou.
Registrace – (www.szif.cz >záložka Portál Farmáře, po rozkliknutí je v textu
odkaz na žádost o registraci a návod)
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1. Registrace na Portálu Farmáře
a) Vytvoření žádosti o registraci
b) Vyplnění žádosti
c) Přihlášení

Urbánková Michaela
Referent oddělení příjmu žádostí a LPIS
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 725 359 804; michaela.urbankova@szif.cz

MAS Sdružení SPLAV
1.3.
Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŹOD) ze svého účtu na Portálu Farmáře
a částečně vyplní základní informace k projektu včetně výběru Fiche otevřené ve
vyhlášené výzvě MAS. Pak si žádost uloží do svého počítače a dále ji vyplňuje.
Zároveň si připraví všechny povinné i nepovinné přílohy, které k žádosti elektronicky
připojí. Žadatel může vyplňování žádosti konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.
Žádost – (www.szif.cz > záložka Portál Farmáře > záložka Nová podání >záložka
Žádosti PRV, Žádosti o dotaci přes MAS)
1.4.
Vyplněnou žádost včetně naskenovaných příloh žadatel uloží ve svém
počítači a podá na MAS prostřednictvím Portálu Farmáře.
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Vyplnění elektronického formuláře žádosti
a) Formulář žádosti
b) Vyplnění formuláře, přílohy
c) Podání žádosti přes Portál Farmáře
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2. Příjem a zaevidování žádosti na MAS
2.1.
Příjem žádostí probíhá na MAS v termínu uvedeném ve výzvě pouze přes
Portál Farmáře. Přílohy se rovněž dokládají pře PF, v případě rozsáhlejších
dokumentů, např. projektové dokumentace, je možno je dodat v listinné podobě
přímo v kanceláři MAS (v termínu uvedeném ve výzvě).
2.2.
Pracovník MAS žádost zkontroluje, a pokud je kompletní, žádost
zaregistruje přidělením registračního čísla MAS.
V případě, že pracovník MAS zjistí v žádosti nedostatky, žádost nezaregistruje a
vyzve žadatele k opravě žádosti a jejímu novému předložení v určeném termínu opět
přes PF.
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Příjem žádostí trvá minimálně 6 pracovních dní během stanovených 14 dní
příjmu. Příjem žádostí je ukončen v termínu zveřejněném předem na webových
stránkách MAS a ve výzvě.
3. Opravy a doplnění žádosti po kontrole MAS
Přijaté žádosti procházejí v MAS kontrolami administrativní shody, přijatelnosti a
věcného hodnocení po dobu max. 20 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí.
3.1.
Pokud žadatel obdrží v této době od MAS výzvu k doplnění své žádosti,
musí v termínu do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zajistit nápravu. Žadatel
může žádost opravovat max. 2 x. O průběhu kontrol obdrží po jejich ukončení žadatel
od MAS písemnou informaci.
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4. Odvolání se proti výsledku kontrol žádosti
4.1.
V případě, že je žádost v průběhu kontrol z další administrace vyřazena,
má žadatel možnost se do 21 kalendářních dnů po obdržení informace
proti postupu MAS odvolat. Písemné odvolání s odůvodněním zašle na adresu sídla
MAS Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Informaci o úspěšnosti odvolání obdrží do 10 pracovních dní od doručení odvolání.
V případě že mu nebude vyhověno, může podat písemně žádost o přezkum
rozhodnutí MAS na RO SZIF (Ulrichovo nám 810, 500 02 Hradec Králové).

5. Hodnocení žádosti v MAS
5.1.
Žadatelé, jejichž žádosti projdou kontrolami MAS, jsou o této skutečnosti
písemně informováni. Následně postupují jejich žádosti k Výběrové komisi MAS
k bodování, žadatelé jsou informováni o termínu zasedání komise a možnosti či
nutnosti osobní účasti při představení svého projektu. Hodnocení proběhne do 20
pracovních dnů od provedení věcného hodnocení.
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Po ukončení zasedání Výběrové komise a schválení seznamu žádostí vybraných
k podpoře Programovým výborem MAS jsou žadatelé do 5 pracovních dnů o
výsledku hodnocení písemně informováni.
6. Odvolání se proti výsledku hodnocení žádosti
6.1.
Žadatelé, jejichž projekt nebyl vybrán k podpoře, se mohou proti výsledku
hodnocení odvolat do 21 kalendářních dnů od obdržení dopisu o výsledku
hodnocení. Písemné odvolání s odůvodněním zašle žadatel na adresu sídla MAS
(Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou). Informaci o
úspěšnosti odvolání obdrží žadatel do 14 kalendářních dnů od doručení odvolání.
V případě, že mu nebude vyhověno, může podat písemně žádost o přezkum
rozhodnutí MAS na RO SZIF (Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové).
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7. Zaslání schválené žádosti na RO SZIF
7.1.
Žadatelé, jejichž žádost byla v MAS schválena a je vybrána k podpoře, jsou
pracovníkem MAS vyzváni k zaslání své schválené a pracovníkem MAS verifikované
žádosti a příloh prostřednictvím Portálu Farmáře na RO SZIF. Obsáhlé přílohy zašle
žadatel poštou nebo osobně předá na podatelnu RO SZIF (Ulrichovo 810, 500 02
Hradec Králové) v termínu uvedeném ve výzvě a dopise o výsledku hodnocení
žádosti.
8. Opravy a doplnění po kontrole RO SZIF
Následně probíhá kontrola předaných žádostí na RO SZIF.
8.1.
Pokud žadatel obdrží prostřednictvím Portálu Farmáře od RO SZIF výzvu
k doplnění své žádosti, zajistí v uvedeném termínu požadované doplnění a předá jej
MAS ke kontrole. Doplněnou a od MAS nově verifikovanou a žádost odešle zpět na
RO SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře.
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10. Podpis Dohody a realizace projektu
10.1. Na výzvu SZIF Žadatel na RO SZIF v Hradci Králové podepíše Dohodu o dotaci.
10.2. Žadatel zajistí realizaci projektu a úhradu výdajů projektu v termínu dle schválené
žádosti.
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Důležité odkazy
1. Pravidla 19.2.1 - SZIF poskytuje> Program rozvoje venkova 2014-2020> Opatření>
M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní
rozvoj)> 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního
rozvoje (ke stažení)
2. Postupy a formuláře VŘ
http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky,
http://www.szif.cz/cs/opr2014-zadavani-zakazek
3. Finanční zdraví - http://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi
Podnikatelský plán – doporučujeme připravit, není nutné dokládat
vzor na www.sdruzenisplav.cz.
4. Všechny potřebné přílohy, příručky, Fiche a návody najdete na www.sdruzenisplav.cz .

Renata Horáková, renata@sdruzenisplav.cz, 733 772 076

Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz, 732 578 889

Děkujeme za pozornost!

