
I. výzva PRV

MAS Hlubocko – Lišovsko o.p.s
Seminář pro žadatele, Lišov 8. 3. 2018
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I. výzva PRV

 Vyhlášení výzvy: 26. 2. 2018

 Začátek příjmu žádostí: 12. 3. 2018

 Ukončení příjmu žádostí: 13. 4. 2018 (do půlnoci)

 Registrace na RO SZIF: 29. 6. 2018

 Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč

 Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
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Vyhlášené FICHE a předpokládaná alokace
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Základní informace
 Za každou FICHI v I. výzvě PRV může žadatel podat pouze jednu ŽOD (vyjma FICHE 5)

 Požadované body v ŽOD jsou pro žadatele závazné (po dobu udržitelnosti) a nelze je 
měnit

 Finanční zdraví

 Financování projektů ex-post na základě žádosti o platbu (ŽOP)

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou uskutečněny nejdříve ke dni podání 
ŽOD, nejpozději do data předložení ŽOP

 Dotace pouze na investiční výdaje

 Částka dotace v ŽOD nesmí být vyšší než alokace na danou FICHI

 Realizace projektu – max. do 24 měsíců od podpisu Dohody se SZIF

 Udržitelnost projektu – 5 let od převedení dotace na účet příjemce

 Projekt musí splňovat popis a účel FICHE

 ŽOD vč. všech příloh se podává prostřednictvím Portálu farmář (PF) na MAS

 Vybrané ŽOD vč. příloh se do termínu registrují na RO SZIF (přes Portál farmář)
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Preferenční kritéria

 Podpora projektů s kratší dobou realizace

 Podpora projektů s nižší finanční náročností

 Vytvoření pracovního místa

 Uplatňování inovačních přístupů

 Specifické pro jednotlivé FICHE Příklad: délka polních a 

lesních cest
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Přílohy předkládané při podání ŽOD na MAS

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke 

dni podání Žádosti o dotaci na MAS pravomocný (v případě veřejnoprávní 

smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 

stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení 

stavebního úřadu
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 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

 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

 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a 

středních podniků podle velikosti ( v případě požadavku na vyšší míru dotace, 

režim de minimis, či na základě požadavku definice žadatele)

 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 - prostá kopie
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F1 Zemědělství (článek 17, odstavec 1., písmeno 

a) Investice do zemědělských podniků)

 Definice žadatele: zemědělský podnikatel  (v Evidenci zemědělských podnikatelů)

 Výše dotace: 50 % ze způsobilých výdajů ( 10% navýšení pro mladé začínající 
zemědělce, 10% navýšení pro ty co hospodaří v LFA)

 Předmět dotace odpovídá výrobnímu zaměření žadatele (naplněno k ŽOP – doklad o 
prodeji komodity)

 Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

 Min. bodová hranice: 20 bodů

 Způsobilé výdaje:

 Stavby, stroje a technologie v živočišné a rostlinné výrobě a školkařskou produkci

 Pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

 Nákup nemovitostí
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F1 Zemědělství (článek 17, odstavec 1., písmeno 

a) Investice do zemědělských podniků)

 Přípustné vztahy k nemovitostem, na kterých je projekt realizován (stavební 

výdaje, umístění strojů/technologií): vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 

podílem, nájem, pacht, věcné břemeno 

 SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH PŘÍLOH NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD

 Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (vydává AOPK) – oplocení 

pastevního areálu, chov voní drůbeže

 Pokud je nutné, posouzení vlivu záměru na životní prostředí

 Přílohy dle preferenčních kritérií stanovených žadatelem v ŽOD
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F2 Zpracování zemědělských produktů (článek 17, 

odstavec 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů

 Definice žadatele: zemědělský podnikatel  (v Evidenci zemědělských 

podnikatelů), výrobce krmiv či výrobce potravin

 Výše dotace:

 Výstupní produkt nespadá do přílohy I Smlouvy o fungování EU 35 % pro střední a 

45 % pro mikro a malé podniky

 Výstupní produkt spadá do přílohy I Smlouvy o fungování EU  50 %

 Investice se týká zpracování produktu/suroviny uvedené v příloze I 

Smlouvy o fungování EU 

 Min. bodová hranice: 20 bodů
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F2 Zpracování zemědělských produktů (článek 17, 

odstavec 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů

 Způsobilé výdaje:

 1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s 
dohledatelností produktů) 

 2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a 
bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu) 

 3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod 

 4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 

 5) investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu 
(např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze 
dvora, vybavení prodejen apod.) 

 6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 

 7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 

 8) nákup nemovitosti 
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F2 Zpracování zemědělských produktů (článek 17, 

odstavec 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů

 Přípustné vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební 

výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno 

 Přípustné vztahy k nemovitostem, do kterých jsou umístěny 

stroje/technologie: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné 

břemeno, nájem

 SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH PŘÍLOH NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD

 Pokud je nutné, posouzení vlivu záměru na životní prostředí (výstupní produkt 

nespadá do přílohy I)

 Přílohy dle preferenčních kritérií stanovených žadatelem v ŽOD
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F3 Lesní cesty (článek 17, odstavec 1., písmeno 

c) Lesnická infrastruktura

 Definice žadatele: vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů (FO/PO, 

obce, PO zřízené obcemi/kraji, svazky obcí

 Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů

 Les a infrastruktura jsou zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům

 Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko MŽP

 Min. bodová hranice: 20 bodů

 Způsobilé výdaje:

 Výstavba 1L či 2L

 Rekonstrukce 1L, 2L, 3L či 4L na lesní cesty 1L nebo 2L vč. souvisejících objektů 

(mosty, propustky aj.)

 Projekční a průzkumné práce
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F3 Lesní cesty (článek 17, odstavec 1., písmeno 

c) Lesnická infrastruktura

 Přípustné vztahy k nemovitostem, na kterých je projekt realizován: 

vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, pacht, výpůjčka, 

věcné břemeno 

 Projekt je realizován na pozemcích určených k plnění funkci lesa (vyjma 

souvisejících objektů a vybavení)

 SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH PŘÍLOH NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD

 Vyjádření UHUL v případě výstavby 1L či 2L nebo rekonstrukce 3L, 4L na 1L či 2L

 Projektová dokumentace je vypracovaná autorizovanou osobou a dle ČSN 73 6108 

platné v době zpracování PD

 Souhlasné stanovisko MŽP (vydává AOPK)

 Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců (nájemní/pachtovní smlouva)

 Posouzení vlivu na životní prostředí, pokud je vyžadováno

 Přílohy dle preferenčních kritérií stanovených žadatelem v ŽOD 14



F4 Polní cesty (článek 17, odstavec 1., písmeno 

c) Zemědělská infrastruktura

 Definice žadatele: obec nebo zemědělský podnikatel

 Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů

 V případě, že žadatelem není obec – polní cesty musí být realizovány na 

území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy – Rozhodnutí o schválení 

návrhu pozemkových úprav při ŽOD

 Polní cesty musí být realizovány mimo intravilán obce

 Veřejná účelová komunikace mimo les 

 Min. bodová hranice: 20 bodů

 Způsobilé výdaje:

 Zemní a stavební práce, stavební materiál, nákup a výsadba zeleně, zařízení 

staveniště, nezbytné vyvolané investice

 Projekční a průzkumné práce

15



F4 Polní cesty (článek 17, odstavec 1., 

písmeno c) Zemědělská infrastruktura

 Přípustné vztahy k nemovitostem, na kterých je projekt realizován: 

vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, pacht, věcné 

břemeno 

 Polní cesta splňuje parametry polní cesty ČSN 73 6109

 SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH PŘÍLOH NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD

 Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav (pokud žadatel není obec)

 Projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou

 Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců (nájemní/pachtovní smlouva)

 Posouzení vlivu na životní prostředí, pokud je vyžadováno

 Přílohy dle preferenčních kritérií stanovených žadatelem v ŽOD
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F5 Podnikání (článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností

 Definice žadatele: FO a PO – mikro či malé podniky jakož i zemědělci

 Výše dotace: 45 % pro mikro a malé podniky (35 % stř. podniky a 25 % velké 
podniky)

 Podpora investic do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ NACE)

 V případě činností R 93 a I 56 lze podpořit projekt, jenž je realizován pouze 
ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu

 V případě zpracování produktů a uvádění produktů na trh – výsledný produkt 
není uveden v příloze I Smlouvy o fungování EU

 Min. bodová hranice: 20 bodů

 Způsobilé výdaje:

 Stavební obnova či výstavba provozoven, kanceláře, malokapacitního ubytovacího 
zařízení (6-40 lůžek)

 Pořízení strojů, technologií sloužící pro nezemědělskou činnost 17



F5 Podnikání (článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností

 Přípustné vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební 

výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno 

 Přípustné vztahy k nemovitostem, do kterých jsou umístěny 

stroje/technologie: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné 

břemeno, nájem, výpůjčka

 SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH PŘÍLOH NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD

 Doklad o objektu venkovské turistiky v okruhu 10 km od místa realizace projektu 

pro činnosti R 93 a I 56

 Přílohy dle preferenčních kritérií stanovených žadatelem v ŽOD
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F6 Lesnictví (článek 26 Investice do lesnických technologií 

a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění 

na trh)

 Definice žadatele: vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů (FO/PO, 

obce, PO zřízené obcemi/kraji, svazky obcí

 Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů

 Žadatel hospodaří dle platného lesního hospodářského plánu (LHP) či Lesní 

hospodářské osnovy (LHO) o výměře min. 3 ha – v případě ŽOD pro lesní 

hospodářství

 Min. bodová hranice: 20 bodů

 Způsobilé výdaje:

 Stroje a technologie pro lesní hospodářství, na opravu lesních cest

 Stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním

 Stroje  a technologie pro lesní školkařskou činnost

 Výstavba a modernizace dřevozpracujícího provozu 19



F6 Lesnictví (článek 26 Investice do lesnických 

technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh)

 Přípustné vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební 

výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno 

 Přípustné vztahy k nemovitostem, do kterých jsou umístěny 

stroje/technologie: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné 

břemeno, nájem a výpůjčka

 SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH PŘÍLOH NA MAS PŘI PODÁNÍ ŽOD

 Přehled pozemků určených k plnění funkci lesa

 Doklad o schválení platného lesního hospodářského plánu či potvrzení převzetí 

lesní hospodářské osnovy

 Posouzení vlivu na životní prostředí, pokud je vyžadováno

 Přílohy dle preferenčních kritérií stanovených žadatelem v ŽOD
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Podání žádosti o dotaci přes Portál 

farmáře

 Žadatel vygeneruje ŽOD z vlastního účtu na PF

 Kompletně vyplněný formulář vč. příloh odešle přes PF

 ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA: možnost 2x vyzvat žadatele k doplnění ŽOD (5 

pracovních dní)

 VĚCNÉ HODNOCENÍ: dle preferenčních kritérií – žadatel je informován o výši 

přidělených bodů a výsledkem do 5 pracovních dní od schválení výběru 

projektů

 ADMINISTRACE NA RO SZIF – žadatel odesílá ŽOD vč. příloh na SZIF opět přes 

PF do termínu (29. 6. 2018)

 Do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování ŽOD na MAS doložit 

přílohy k výběrovému řízení
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Výběrové řízení

 Hodnota samostatné zakázky do: 20 000 Kč bez DPH

 Přímý nákup (součet do 100 000 Kč bez DPH za projekt)

 Hodnota zakázky do 400 000 Kč bez DPH (veřejný zadavatel/“dotovaný“ 

zadavatel);do 500 000 Kč bez DPH

 Cenový marketing (3 dodavatelé)

 Hodnota zakázky rovna  nebo vyšší 400 000 Kč bez DPH (veřejný 

zadavatel/“dotovaný“ zadavatel);do 500 000 Kč bez DPH

 Výběrové řízení dle aktuální Příručky pro zadávání veřejných zakázek
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Děkujeme za pozornost
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Ing. Anna Hotárková
773 644 373

hotarkova@mashl.cz

Mgr. Kateřina Hovorková
773 312 373

khovorkova@mashl.cz

mailto:hotarkova@mashl.cz
mailto:khovorkova@mashl.cz

