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

4. výzva PRV
MAS Rozkvět, z.s.
SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE,
LHENICE 14. 3. 2018

Základní informace
• Vyhlášení výzvy: 5.3.2018
• Termín příjmu žádostí: od 19. 3. do 3. 4.2018 – přes Portál farmáře
• Termín registrace na RO SZIF: 5.6.2018

• Územní vymezení: území MAS Rozkvět, z.s.

Základní informace
V době trvání příjmu lze podat přílohy v listinné podobě:
• Místo podání: kancelář MAS Rozkvět, Školní 124, Lhenice
• Pondělí – čtvrtek 9:00 –11,30 a 12,30 – 16:00
• Pátek 9:00 - 12,00
- vždy po telefonické domluvě a upřesnění času.

Konzultace k projektům v době trvání výzvy v kanceláři MAS ve stejných
časech, mimo čtvrtka 12,30 – 16,00 hod - konzultace v obci Sedlec

Seznam vyhlášených Fichí včetně předpokládané alokace
Číslo
Fiche
F1

Název Fiche

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

Alokace pro 4.výzvu

Mikropodniky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

4.000.000,- Kč

F2

Zpracování zemědělských
produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a
uvádění na trh zemědělských produktů

5.000.000,- Kč

F3

Zemědělské podniky

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do
zemědělských podniků

7.000.000,- Kč

F4

Lesnická technologie

2.906.000,- Kč

F5

Krátké řetězce

F6

Cestovní ruch

Článek 26 – Investice do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
Článek 35 - odstavec 2., písmeno d) Horizontální a
vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2.075.000,- Kč

6.000.000,- Kč

Celková alokace na tuto výzvu je tedy 26 981 000 Kč
• Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 50 tis. Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 5 mil. Kč
• Za danou Fichi je možno podat žadatelem pouze 1 Žádost o dotaci.
• 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
Cesta: Nová podání => Žádosti PRV- projektová opatření => Žádosti o dotaci přes MAS
=>Vytvořit novou Žádost o dotaci => MAS Rozkvět, z.s. výzva 4 => Výběr fiche + Název
projektu => Generovat žádost
• Vyplněný formulář (včetně příloh) žadatel vloží v elektronické podobě přes svůj účet na
Portálu farmáře v termínu příjmu (od 19.3. do 3.4.2018) = termín příjmu žádosti
• Přílohy větší velikosti lze přinést v termínu příjmu v listinné podobě do kanceláře MAS

• Žádosti je možné nejprve konzultovat s MAS

Postup podání Žádosti o dotaci - MAS
Administrativní kontrola (kontrola obsahové správnosti) a kontrola přijatelnosti
• Možnost 2x vyzvat k opravě (5 pracovních dní)
• Žadatel je o výsledku informován do 5 PD od ukončení kontroly
Věcné hodnocení dle preferenčních kritérií = Výběrová komise MAS
• Seznam projektů – pořadí projektů
• Žadatel bude o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda bude jeho žádost podpořena
do 5 PD od schválení výběru projektů Správní radou na web. stránkách MAS

Předání vybraných žádostí na RO SZIF
• MAS vybrané Žádosti elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a předá žadateli
minimálně 3 p. dny před termínem registrace na RO SZIF ČB
• Žadatel následně Žádost včetně příloh zašle přes svůj účet na Portálu farmáře
nejpozději do 5.6.2018 = Registrace na RO SZIF
• RO SZIF provádí závěrečné ověření způsobilosti před schválením
• Administrativní kontrola SZIF – odstranitelné nedostatky - 56 k. dní/126 k. dní u ŽoD
s výběrovým řízením; doplnění se provádí nejdříve prostřednictvím MAS
• Schválení žádostí na SZIF – nejdříve žádosti bez VŘ
• Podpis Dohody – výzvy přes Portál farmáře

Zadávání zakázek
• Hodnota zakázky do: 20.000,- (bez DPH)
– nákup přímo; součet do 100.000,- za projekt
• Hodnota zakázky do: 400.000,- (bez DPH) veřejný/dotovaný zadavatel, resp. do 500.000,(bez DPH)
- cenový marketing (3 dodavatelé)
• Hodnota zakázky nad nebo je rovna: 400.000,- (bez DPH) veřejný/dotovaný zadavatel,
resp. nad 500.000,- (bez DPH)
- 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
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)
- musí být v souladu s projektem – tzn. přímá vazba na projekt

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni
podání ŽoD na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný
odpovídající právní akt stavebního úřadu
• 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
• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v
l
odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název
lkatastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace).
• Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno.
(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 stanovené MAS

Fiche č 1 Mikropodniky
Definice žadatele:
Podnikatelské FO a PO, mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech
Druh a výše dotace:
45 % - malé a mikro, 35 % - střední, 25 % velké podniky
Způsobilé výdaje:
• stavební obnova a nová výstavba provozovny, kanceláře
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
• nákup nemovitosti

Fiche č. 2 Zpracování zemědělských produktů
Definice žadatele:
zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiný subjekt
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
Druh a výše dotace:
• výstupní produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy EU – 45 % malé a mikro
podniky, 35 % střední podniky,
• výstupní produkt spadá do přílohy I Smlouvy EU – 50 %
Projekt se musí týkat výroby potravin(pro lidskou potřebu) nebo krmiv
(surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy EU s výjimkou rybolovu
akvakultury a medu)

Fiche č. 2 Zpracování zemědělských produktů
Způsobilé výdaje:
• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování, balení, značení výrobků
• výstavba modernizace a rekonstrukce budov,
• investice se skladováním zpracované suroviny, výrobků
• investice ke zvyšování a monitorování kvality
• investice s uváděním vlastního produktu na trh vč. marketingu (rekonstrukce
prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen),
• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
• nákup nemovitosti
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
Povinné přílohy
• Pokud je nutné, posouzení vlivu záměru na ŽP, jinak čestné prohlášení (Příloha č.11
– je součástí ŽoD)

Fiche č. 3 Zemědělské podniky
Definice žadatele:
zemědělský podnikatel
Druh a výše dotace:
50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
(+10% mladý zemědělec; + 10% hospodařící na LFA – alespoň 75% celkové
plochy žadatele)

Způsobilé výdaje:
• stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a školkařské výrobě
• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zem. podniku
• nákup nemovitosti

Fiche č. 3 Zemědělské podniky
Přípustné právní vztahy k nemovitostem:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem,
pacht, věcné břemeno
Povinné přílohy:
• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (pouze u
pastevních areálů a chovu vodní drůbeže -Příloha č.7)
• Pokud je nutné, posouzení vlivu záměru na ŽP, jinak čestné prohlášení
(Příloha č.11 – je součástí ŽoD)

Fiche č. 4 Lesnická technologie
Definice žadatele/příjemce dotace

Investice do techniky a technologií pro LH: Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo
vypůjčitelé) lesů, VŠ, SŠ nebo učilišti se školním polesím, obcemi, PO zřízenými
nebo založenými obcemi nebo kraji nebo DSO.
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně:
FO, PO, poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven:
FO, PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro,
malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené
obcemi, DSO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví

Fiche č. 4 Lesnická technologie
Druh a výše dotace, režim podpory: ve výši 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilé výdaje
• stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví
• stroje ke zpracování potěžebních zbytků
• stroje pro přípravu půdy před zalesněním
• stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
• stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
• mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
• výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení
• nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu
Povinné přílohy
• Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván - součástí ŽoD.
• Dokument o schválení platného LHP nebo potvrzení o převzetí LHO (související s přehledem pozemků)
• Pokud je nutné, posouzení vlivu záměru na ŽP, jinak čestné prohlášení (Příloha č.11 – je součástí ŽoD)
• Příloha MAS – v případě požadovaných bodů za inovace - Prohlášení o inovaci

Fiche č. 5 Krátké řetězce
Definice žadatele/příjemce dotace
Uskupení minimálně dvou subjektů a to:
Zemědělský podnikatel nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu splňující definici malého nebo středního podniku, NNO, Obec nebo DSO.
Druh a výše dotace, režim podpory
• výdaje na spolupráci - 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
V případě přímých výdajů na konkrétní projekty spojené s prováděním
podnikatelského plánu spolupráce výše dotace činí:
• 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 se určuje podle největšího podniku ze spolupracujících subjektů.

Fiche č. 5 Krátké řetězce
Způsobilé výdaje
Výdaje na spolupráci:
• vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem
• náklady na propagační činnost KDŘ nebo místního trhu
Přímé investiční výdaje
• společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení související s projektem
• vybavení prodejny, pořízení prodejního stánku vybavení tržiště
• investice do technologie na úpravu produktů k prodeji
• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
• společná pojízdná prodejna
• nová výstavba či modernizace nemovitého majetku
• investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem

Fiche č. 6 Cestovní ruch
Definice žadatele:
• Podnikatelské FO a PO, mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech
Druh a výše dotace:
• 45 % - malé a mikro, 35 % - střední, 25 % velké podniky

Způsobilé výdaje:
• stavební obnova a nová výstavba provozovny, kanceláře
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost
• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba
doprovodné zeleně)
• nákup nemovitosti

Fiche č. 6 Cestovní ruch
• Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti v Klasifikaci
ekonomických činnosti (CZ NACE – I, R 93)
• Sportovní, zábavní a rekreační činnosti, stravování,
pohostinství musí být ve vazbě na venkovskou turistiku nebo na
ubytovací kapacitu v okruhu 10 km od místa realizace s
návštěvností min 2000 os/rok
• Ubytovací zařízení – nejméně 6 lůžek, max. 40 lůžek splňující
samostatný funkční celek
Předkládané přílohy
• Doložení vazby na venkovskou turistiku (dokument na zařízení
v okruhu 10 km od místa realizace s návštěvností min 2000
os/rok)

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.

