Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLDRozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615

V rámci PRV
Program rozvoje venkova

6. výzva PRV
MAS Rozkvět, z.s.
SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE, LHENICE, 17. 4. 2019

Základní informace
• Vyhlášení výzvy: 12.4.2019
• Termín příjmu žádostí: od 30.4. do 15. 5.2019
Podání příloh v listinné podobě
Pondělí – čtvrtek 9:00 –11,30 a 12,30 – 16:00
pátek 9:00 - 11,30
Vždy po telefonické domluvě a upřesnění času.
• Místo podání žádostí: kancelář MAS Rozkvět, Krumlovská 293, 384 02 Lhenice
• Termín registrace na RO SZIF: 31.7.2019
• Územní vymezení: výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena
SCLLD

Seznam vyhlášených Fichí včetně předpokládané alokace
Číslo
Fiche

Název Fiche

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

Alokace pro
6.výzvu

F1

Mikropodniky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

1.000.000,- Kč

F2

Zpracování zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

6.000.000,- Kč

F4

Lesnická technologie

Článek 26

F5

Krátké řetězce

Článek 35, odstavec 2., písmeno d)

2.000.000,- Kč

F6

Cestovní ruch

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

6.000.000,- Kč

900.000,- Kč

Celková alokace na tuto výzvu je tedy 15 900 000 Kč
• Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 50 tis. Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 5 mil. Kč
• Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi Projekt lze
realizovat na území MAS, výjimečně lze realizovat i mimo území
• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce

Postup podání Žádosti o dotaci
• Ze svého účtu v Portálu Farmáře si žadatel pod příslušnou MAS vygeneruje Žádost o dotaci
• Kompletně vyplněný formulář ŽOD (včetně příloh) žadatel předá přes Portál Farmáře na MAS
(od 30. 4. do 15. 5. 2019 včetně)
• Žádosti je možné nejprve konzultovat s MAS

• Administrativní kontrola (kontrola obsahové správnosti) a kontrola přijatelnosti
• Možnost 2x vyzvat k opravě (min. 5 pracovních dní)
• Věcné hodnocení = výběrová komise MAS

Předání vybraných žádostí na RO SZIF
• MAS vybrané Žádosti elektronicky podepíše a s finální verzí povinných (popř.
nepovinných) příloh předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před termínem
registrace na RO SZIF České Budějovice
• Žadatel následně Žádost včetně příloh zašle přes svůj účet na Portálu farmáře na
RO SZIF České Budějovice nejpozději do 31. 7. 2019
• Pokud budou některé přílohy předkládány v listinné podobě, musí tuto
informaci žadatel uvést u zasílané Žádosti o dotaci přes Portál farmáře a podat
na RO SZIF ČB.
RO SZIF provádí závěrečné ověření způsobilosti před schválením,

Zadávání zakázek
• Hodnota zakázky do: 20.000,- (bez DPH)
– nákup přímo; součet do 100.000,- za projekt
• Hodnota zakázky do: 500.000,- (bez DPH) jiný, který není definován v ZVZ
cenový marketing (3 dodavatelé)
• Hodnota zakázky nad nebo je rovna: 500.000,- (bez DPH) jiný, který není
definován v ZVZ - VŘ dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek
VŘ musí být doložené na MAS do 63 kalendářních dní a do 70 kalendářních dnů
na RO SZIF od registrace na SZIF.

-

Financování projektu
•
•
•
•

Financování realizace projektu Ex post - nejprve z vlastních zdrojů
Hotovostní platba max. do výše 100.000 Kč na celý projekt
Bezhotovostní platbou z vlastního účtu
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou uskutečněny nejdříve ke dni podání
ŽoD, nejpozději do data předložení ŽoP

Dotaci nelze poskytnout na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pořízení použitého movitého majetku
Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ
Prosté nahrazení investice
Kotle na biomasu a bioplynové stanice
Výdaje do včelařství
Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu
Obnovu vinic, oplocení vinic a sadů
Technologie pro zpracování vinných hroznů
Nákup vozidel kategorie L a M a N a jiných vozidel určených zejména pro
osobní přepravu (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak)
• Pořízení technologií sloužících k výrobě elektrické energie

Společné podmínky
•
•
•
•
•

Nákup nemovitosti do 10% výdajů
Realizace projektu – max do 24 měsíců od podpisu Dohody
Udržitelnost – 5 let od převedení dotace na účet příjemce dotace
Žádost musí získat minimální počet bodů stanovený v jednotlivých fichích
Vznik nových pracovních míst – do 6 měsíců od převedení dotace na účet
příjemce s udržitelností 3 roky (malý nebo střední podnik)/5 let (velký podnik)

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak
pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné)
odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část
projektu realizovat.
• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak
stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení
stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými
prováděcími předpisy.
• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s
vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není
přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu.

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
l
l

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se
mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla
pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li
součástí projektové dokumentace).
• Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání
vyžadováno – projekt nad 1 mil Kč. (formulář lze stáhnout na PF)
• Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele,
který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle
velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do
kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti
• V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace,
znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
l
l

• Fotodokumentace – fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu
(nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
• Činnosti R 93 a I 56 pouze ve vazbě na venkovskou turistiku (doložit) nebo na
ubytovací kapacitu. Objekt venkovské turistiky = v okruhu 10 km od místa
realizace s návštěvností min. 2000 osob/rok, na území obce do 25 tis. obyvatel.
• Přílohy stanovené MAS

Důležité dokumenty
• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
• Příručka pro zadávání veřejných zakázek
• Příručka pro publicitu PRV 2014-2020
• Metodika posuzování finančního zdraví
• Žádost o přístup do portálu farmáře
• Návod na vygenerování žádosti z portálu farmáře
vše na webu http://masrozkvet.cz/

Kontakt:
Monika Hůrská
Tel: 774 139 464
E-mail: hurska@masrozkvet.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠE PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
DĚKUJI ZA POZORNOST!

