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7. výzva  MAS Sdružení SPLAV, fiche 26. 
OBNOVA VENKOVSKÝCH OBCÍ



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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Datum vyhlášení výzvy: 27. 2. 2023
Příjem žádostí na MAS: 13.3.-31. 3. 2023
Způsob podání žádostí: Portál Farmáře (elektronicky)
Registrace na RO SZIF: 31. 8. 2023

Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000,-Kč 
Maximální výše způsobilých výdajů: 1 250 000,- Kč 

Forma financování: ex post

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





FICHE 26 OBNOVA VENKOVSKÝCH OBCÍ

Číslo Fiche: F26
Název Fiche: Obnova venkovských obcí

Vazba Fiche na článek Nařízení PRV: čl. 20 Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských oblastech 
Alokace pro 7. výzvu: 3 000 000,-Kč

Pozor: projekty musí být zrealizovány do 24 měsíců od 
podpisu Dohody, v případě 7. výzvy bude však tento termín 

kratší, ŽOP musí být předložena nejpozději do 30.6.2025!



MAS Sdružení SPLAV

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy 
vesnic ve venkovských oblastech. 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné 
infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za 
drobnou infrastrukturu) v těchto oblastech:

a) Veřejná prostranství v obcích
c) Hasičské zbrojnice
f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven
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a) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství (náměstí, ulice, 
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Žadatel:
• Obec nebo svazek obcí

Druh a výše dotace: 80% výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace (režim – nezakládající veřejnou podporu)
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek.

• vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce 
zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, 
oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, 
odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, 
zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, 
plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, 
přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy).

• Vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či 
koupadla) a další solitérní prvky sloužící k dotvoření 
celkového charakteru veřejného prostranství
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• Herní (i fitness) prvky

• Doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, 
parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) – tvoří 
max. 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

• Nákup nemovitosti.
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Kódy způsobilých výdajů:

042 Veřejná prostranství
043 Doplňující výdaje jako součást projektu
041 Nákup nemovitosti



MAS Sdružení SPLAV

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

• Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
projekty prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb 
a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

• Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce.
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DALŠÍ PODMÍNKY

• Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve 
veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty 
vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno.

• Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné 
dopravy, sportoviště, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a 
nová výstavba pomníků.

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

• Předmětem podpory jsou veřejná prostranství: náměstí, návsi, 
tržiště a dále navazující prostranství OÚ, pošty, kostela, 
hřbitova, železniční stanice a nebo dalších objektů občanské 
vybavenosti. Navazující prostranství dalších objektů občanské 
vybavenosti lze podpořit za podmínky, že jsou tylo objekty ve 
vlastnictví obce.
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SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH PŘÍLOH

• Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem/strategií rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze 
akceptovat i soulad s programem /plánem/strategií rozvoje 
svazku obcí (Příloha 21 Pravidel 19.2.1)

• + další přílohy viz dále…
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C) HASIČSKÉ ZBROJNICE

Oblast podpory: Investice do staveb a vybavení hasičských 
zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obce

Žadatel:
• Obec nebo svazek obcí

Druh a výše dotace: 80% výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace (režim – nezakládající veřejnou podporu, de minimis)
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• Rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně 
příslušného zázemí. (Lze šatny, umývárny, toalety, garáž; 
NELZE kuchyňka, denní místnost, požární nádrž)

• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské 
zbrojnice. (Lze vybavení výjezdové jednotky – helmy, 
obleky, boty, proudové čerpadlo, vysílačky, motorové pily, 
přenosná motorová stříkačka, NELZE stan – nouzové 
přístřeší)

• Doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů, 
výstavba/úprava přístupové cesty) – tvoří max. 30%.

• Nákup nemovitosti.
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Kódy způsobilých výdajů:

047 Hasičská zbrojnice
060 Stavební a technologické úpravy opláštění budovy
048 Doplňující výdaje jako součást projektu
041 Nákup nemovitosti
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PODMÍNKY

• podporovány hasičské zbrojnice, resp. jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie 
JPO V 

• podpora souvisí s výkonem služby jednotky sboru 
dobrovolných hasičů

• právní vztahy: stavební výdaje (vlastnictví, min. 50% 
spoluvlastnictví, věcné břemeno, právo stavby, v případě 
pozemku pod stavbou je přípustný nájem); umístění 
technologií nebo vybavení (také nájem), 
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PODMÍNKY

• Nezpůsobilé výdaje jsou kotle na uhlí, včetně 
kombinovaných, kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, 
systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
instalace solárně-termických kolektorů

• Způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy nesmí přesáhnout 500 000,- Kč
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PŘÍLOHY

• Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu) – Příloha 21.

• Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo 
souvisejí s výkonem služby dobrovolných hasičů
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F) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

Oblast podpory: investice do staveb a vybavení pro kulturní a 
spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové 
domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, 
klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Žadatel:
• Obec nebo svazek obcí
• Příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
• NNO (spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond)
• Registrované církve a náboženské společnosti a evidované 

církevní právnické osoby
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Druh a výše dotace: 80% výdajů, ze kterých je stanovena
dotace (režim – nezakládající veřejnou podporu, de minimis)

Způsobilé výdaje: investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý
hmotný majetek.
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i 
příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické 
místnosti) včetně obecních knihoven 
2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí 
(šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) 
3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost včetně obecních knihoven 
4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní 
přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia 
včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, venkovní topidla, 
ozvučovací, osvětlovací a projekční vybavení 
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, 
informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty 
včetně základního vybavení) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace 
6) Nákup nemovitosti.
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Kódy způsobilých výdajů:

053 Kulturní a spolková zařízení 
054 Obecní knihovny 
060 Stavební a technologické úpravy opláštění budovy 
055 Doplňující výdaje jako součást projektu 
062 Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost 
041 Nákup nemovitosti 
063 Nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného 

zázemí 
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty 
prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a 
jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního 
rozvoje; 
2) V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších 
předpisů; 
3) V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se 
jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o 
dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace; 
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DALŠÍ PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO OBA REŽIMY

1) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní 
aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí;  
2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na 
kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a 
právo stavby. V případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem. 
3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do 
kterých budou umístěny podpořené technologie nebo vybavení, jsou: 
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, 
výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby, případně písemný souhlas s 
uložením předmětu dotace. 
4) V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem 
spolkové činnosti nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je 
předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám;  
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5) Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných 
(uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného 
větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických 
kolektorů;  
6) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace, na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 500 000 Kč;  
7) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace, na nové stavby kulturního a spolkového 
zařízení i příslušného zázemí přesahují výši 500 000 Kč;  
8) Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové 
domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina (včetně venkovních 
prostor pro kulturní činnost), klubovny, sokolovny a orlovny včetně 
obecních knihoven;  



MAS Sdružení SPLAV

Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu

1)   Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz 
kapitola 1, písmeno nn));  

2)   Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu;  

3)   Z popisu projektu v ŽOD je zřejmé, že předmět dotace má lokální dopad 
tzn.:
- příjemce dodává zboží/službu na omezeném území v rámci České republiky 
- není pravděpodobné, že by podpořené zboží/služby přilákaly zákazníky z     
ostatních členských států 
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Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu

- o poskytnutí podpory má nanejvýš nepatrný předvídatelný vliv na 
přeshraniční investice v dané oblasti nebo na možnost usazování podniků v 
rámci jednotného trhu (tj. skutečnost, že je podpora poskytnuta, nesmí mít 
větší než nepatrný vliv na rozhodování soutěžitelů z jiných členských států, 
zda uskuteční 

Další podmínky platné pro režim de minimis
Celková výše podpory de minimis , kterou členský stát poskytne jednomu 
podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jsoucí jednoletá účetní období 
překročit 200 000 EUR.
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Seznam předkládaných příloh

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí (strategického 
rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze akceptovat 
i soulad s programem/plánem/strategií rozvoje svazku obcí (viz Příloha 
21);  

Přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci na MAS v rámci 
administrace na MAS: 
1) V případě režimu nezakládající veřejnou podporu prohlášení o 
lokálním dopadu  projektu



SPOLEČNÉ  POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI

1. Ke dni podání ŽOD na MAS platný a nejpozději ke dni 
registrace na SZIF pravomocný odpovídající právní akt 
stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat.

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. V případě nákupu nemovitosti – znalecký posudek ne starší 6 
měsíců před podáním ŽOD na MAS

6. Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 
(ne u mobilních strojů).

7. Přílohy stanovené MAS – k preferenčním kritériím

8. Dokumentace k cenovému marketingu/výběrovému řízení při 
předání na SZIF (do 70 dne od podání ŽOD) – po zaregistrování 
ŽOD na SZIF

9. Formulář ŽOD aktualizovaný podle výsledku výběrového 
řízení při předání na SZIF.



HODNOCENÍ PROJEKTŮ V MAS

1. Formální kritéria

2. Kritéria přijatelnosti

3. Věcné hodnocení 
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

• Projekt je realizován na území MAS.

• Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS.

Další podmínky:

• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek. 

• Lhůta vázanosti projektu je 5 let od převedení dotace na 
účet příjemce dotace. 
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• Předmět projektu musí být provozován výhradně 
žadatelem/příjemcem dotace nejpozději od data předložení 
ŽOP 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 ŽOD 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
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• Žadatel/příjemce dotace se zavazuje, že od podání ŽOD 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 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 ŽOD nelze kombinovat různé režimy podpory



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.
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.
Soulad s cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty 
naplňující ohrožené cíle a indikátory SCLLD , finanční plán, 
projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.



VĚCNÉ HODNOCENÍ – KLADNÉ ZHODNOCENÍ ASPEKTŮ

Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 
hospodárnosti a proveditelnosti: 

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. 

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.

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. 

Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění 
podmínky finančního zdraví žadatele (u projektů nad 2 000 000 
Kč způsobilých výdajů) – neplatí pro obce, spolky, svazky obcí.



VĚCNÉ HODNOCENÍ – HODNOTÍCÍ (PREFERENČNÍ) KRITÉRIA

• Velikost obce, v níž je projekt realizován 
Podporovány budou projekty umístěné v menších obcích 
regionu (obec do 999 obyvatel 4 body, 1000 – 2500 2 body)

• Finanční náročnost projektu
Podporovány budou méně nákladné projekty (méně než 500 
000,-Kč 4 body, 500 000 – 1 000 000,-Kč 2 body)

• Doba realizace projektu
Podporovány budou projekty s kratší dobou realizace (max. 6 
měsíců od podpisu Dohody 6 bodů, 6 – 12 měsíců 2 body)



HODNOTÍCÍ (PREFERENČNÍ) KRITÉRIA 

• Vliv na životní prostředí
Podporovány budou projekty, jejichž součástí je 
výsadba/realizace zeleně – 10 a více ks stromů, 100 m2 
zeleně na původně zpevněné ploše (ano 6 bodů). Jedná se o 
nezpůsobilé výdaje.

• Vyvážená podpora území
Podpora projektů žadatelů, kteří ještě nebyli podpořeni v 
žádném dotačním programu (žádná podpora 6 bodů)



• Podpora vybraných oblastí Článku 20
Podpora projektů žadatelů zaměřených na oblast Veřejná
prostranství v obcích (6 bodů), Kulturní a spolková zařízení 
( 2 body), Hasičské zbrojnice (0 bodů)

Minimální počet bodů – 12.



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.
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ZADÁVACÍ/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1. Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na 
služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 100 000,- 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. 

2. Pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 500 
000,- Kč bez DPH (u neplátců včetně DHP) 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.  Tabulka cenového marketingu nebo 
záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště je součástí příloh 
ŽOP(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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3. Pokud předpokládaná hodnota zakázky je rovna nebo 
přesáhne 500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka řešena 
cenovým marketingem (cenový marketing, uzavřená výzva z 
jejíž výsledku bude tabulka jako u cenového marketingu, 
elektronické tržiště ) nebo otevřenou výzvou.
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CENOVÝ MARKETING /ZADÁVACÍ/VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

• Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému 
cenovému marketingu/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.

• V případě, že v Žádosti o dotaci dojde ke změně, musí MAS 
zkontrolovat Žádost o dotaci a ověřit ji elektronickým 
podpisem; přílohy k cenovému marketingu/ 
výběrovému/zadávacímu řízení kontroluje pouze nepovinně 
a nemusí je verifikovat. 
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• 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 cenovému marketingu, 
výběrovému/zadávacímu řízení dle Seznamu dokumentace z 
cenového marketingu/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 pro cenový marketing/výběrové/zadávací 
řízení, s hodnotou zakázky 500 000 Kč bez DPH a více.
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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 – žadatel je povinen zajistit realizací 
projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody, zahájení 
realizace je možné nejdříve od data podání ŽOD na MAS 
(objednávky, smlouvy, přijatelné výdaje).  
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POSTUP PRO ŽADATELE

ŽÁDOST O DOTACI (ŽOD)
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, příslušnou fichi 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.

http://www.sdruzenisplav.cz/
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V případě nejasností se zájemce obrátí na pracovníky MAS 
s žádostí o konzultaci záměru.

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

• Registrací – www.szif.cz >záložka Portál Farmáře, po 
rozkliknutí je v textu odkaz na žádost o registraci a návod

http://www.szif.cz/
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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

mailto:michaela.urbankova@szif.cz






MAS Sdružení SPLAV
3.
Žadatel vygeneruje ŽOD 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)

4.
Vyplněnou ŽOD včetně naskenovaných příloh žadatel uloží ve
svém počítači a podá na MAS prostřednictvím Portálu
Farmáře.

http://www.szif.cz/


MAS Sdružení SPLAV
Obrazovka Portál Farmář – stažení žádosti o dotaci (nová
podání, žádosti PRV, žádosti o dotaci přes MAS (celý návod je
k dispozici také na www.sdruzenisplav.cz, sekce dotace MAS,
PRV)

http://www.sdruzenisplav.cz/


MAS Sdružení SPLAV
PŘÍJEM A ZAEVIDOVÁNÍ ŽÁDOSTI NA MAS

1.
Příjem žádostí probíhá na MAS v termínu  uvedeném ve výzvě 
pouze přes Portál Farmáře. Přílohy se rovněž dokládají přes 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.
Pracovník MAS žádost zkontroluje, a pokud je kompletní, 
žádost zaregistruje přidělením registračního čísla MAS. 
V případě, že pracovník MAS zjistí v žádosti nedostatky, vyzve 
žadatele k opravě žádosti a jejímu novému předložení v 
určeném termínu opět přes PF.
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Příjem žádostí trvá od 13.3. do 31. 3. 2023. 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. V případě většího 
množství přijatých ŽOD lze termín adekvátně prodloužit.

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
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).   
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5. 
Hodnocení žádosti v MAS
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 všech projektů.

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. 
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6. 
Odvolání se proti výsledku hodnocení žádosti
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.
Podání schválené žádosti na RO SZIF
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. 
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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.

9.
Podpis Dohody a realizace projektu
Na výzvu SZIF Žadatel na RO SZIF v Hradci Králové podepíše 
Dohodu o dotaci. 

Žadatel zajistí realizaci projektu a úhradu výdajů projektu v 
termínu dle   schválené žádosti.
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Důležité odkazy
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)

Postupy a formuláře VŘ
http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky, 
http://www.szif.cz/cs/opr2014-zadavani-zakazek

Finanční zdraví 
http://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi

http://www.szif.cz/cs/szif-poskytuje
http://www.szif.cz/cs/prv2014
http://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni
http://www.szif.cz/cs/prv2014-m19
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921
http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky
http://www.szif.cz/cs/opr2014-zadavani-zakazek
http://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi
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Všechny potřebné přílohy, příručky, Fiche a návody najdete na 
www.sdruzenisplav.cz .

http://www.sdruzenisplav.cz/


Děkujeme za pozornost!

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

Petr Hudousek, petrh@sdruzenisplav.cz , 736 752 217

mailto:renata@sdruzenisplav.cz
mailto:petrh@sdruzenisplav.cz

