
Výzva MAS č. 4

z Programu rozvoje venkova
Fiche 1, 2, 4, 5, 6

3. 4. 2019, Sezemice

Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS Region Kunětické hory, r.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284."



Obsah semináře

1. Obsah výzvy

2. Vyhlášené fiche 1, 2, 4, 5 a 6
– podporované aktivity

– požadované přílohy

3. Portál farmáře

4. Hodnocení a výběr projektů

5. Výběrové/zadávací řízení, cenové marketingy

6. Tipy, doporučení, dotazy a diskuze



Číslo 

Fiche
Název Fiche Oprávnění žadatelé

F1 
Investice do zemědělských 

podniků
zemědělský podnikatel

F2
Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů

zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, výrobce krmiv a jiné subjekty 
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a 
vývoji zemědělských produktů

F4

Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských 

činností

podnikatelské subjekty (FO a PO) –
mikropodniky a MP ve venkovských
oblastech, zemědělci

F5 Zemědělská infrastruktura obec nebo zemědělský podnikatel

F6 Neproduktivní investice v lesích
soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich 
sdružení

Fiche – žadatelé



Fich

e
Název Fiche

Alokace

pro 1. výzvu Dotace (%)

F1 Investice do zemědělských podniků 1.292.777 Kč

50 % + 10 % 
mladý 
zemědělec + 10 
% ANC oblasti

F2
Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů
856 537 Kč

35 % SP
45 % MP

F4
Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností
1.520.000 Kč

35 % SP
45 % MP

F5 Zemědělská infrastruktura 1.040.000 Kč 90 %

F6 Neproduktivní investice v lesích 640 084 Kč 100 %

Fiche – alokace pro výzvu a dotace %



Výše způsobilých výdajů

• min. 50 tis. Kč

• max. 5 mil. Kč 
– reálně se však max. odvíjí od výše alokace

• VŽDY SE MUSÍ JEDNAT O INVESTIČNÍ VÝDAJE!!!



Způsobilé výdaje
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

• 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

Pozn: Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.



Způsobilé výdaje
Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zeměděl. produktů

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zem. produktů, 
finál. úpravu, balení, značení výrobků

• výstavba a rekonstrukce budov
• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, 

výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
• investice ke zvyšování a monitorování kvality produktů 
• investice související s uváděním vlastních produktů na trh vč. 

marketingu 
– např. výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen, pojízdné prodejny, 

stánky, prodej ze dvora…

• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu 
• nákup nemovitosti



Způsobilé výdaje
Fiche 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností

• Pouze vybrané činnosti dle CZ-NACE: 
– I (Ubytování, stravování a pohostinství)

– J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61)

– N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační 
služby)

– N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 
skupiny 81.1)

– R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)



Způsobilé výdaje
Fiche 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností

• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické 
zabezpečení), výstavba provozovny, kanceláře či 
malokapacitního ubytovacího zařízení

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem
– nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, 

software

• doplňující výdaje 
– úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích 

stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)

• nákup nemovitosti



Způsobilé výdaje
Fiche 5 – Zemědělská infrastruktura

• zemní a stavební práce včetně přesunů hmot

• stavební materiál

• nákup, výsadba a zajištění zeleně

• zařízení staveniště

• nezbytné vyvolané investice
– přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury

• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 
projektu 

• nákup pozemku
– max. do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů 



Způsobilé výdaje
Fiche 6 – Neproduktivní investice v lesích

• opatření k posílení rekreační funkce lesa, 

– značení, výstavba, rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m)

– značení významných přírod. prvků

– výstavba herních, naučných, fitness prvků 

• opatření k usměrňování návštěvnosti území

– zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor

• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků 

• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa

– mostky, lávky, zábradlí, stupně

• nákup pozemku



Přílohy k žádosti
povinné pro všechna Fiche

1. Povolení stavebního úřadu (pokud není vyžadováno –
prohlášení SÚ, že není potřeba)

2. Projektová dokumentace

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie 

4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu

5. Formuláře pro posouzení finančního zdraví (u projektů nad 1 
mil. Kč)

6. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 
malých a středních podniků 

7. Nákup nemovitosti: znalecký posudek

8. Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 



Přílohy k žádosti
povinné pro Fiche 1 a 2

• Fiche 1

– Souhlasné stanovisko MŽP 
• pouze u oplocení pastvy, chov vodní drůbeže

– Sdělení k podlimitnímu záměru

• Fiche 2

– Sdělení k podlimitnímu záměru

• Fiche 4

– Dokument prokazující, že v okruhu 10 km se nachází objekt venkovské 
turistiky s návštěvností min. 2000 os./rok 

– Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována

– Kartu majetku znovupoužitého majetku



Přílohy k žádosti
povinné pro Fiche 3 a 4

• Fiche 5

– Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav 

– Projektová dokumentace

– Výpis z katastru nemovitostí

• Fiche 6

– Specifické přílohy nejsou požadovány. 



Přílohy k žádosti
nepovinné

• Pouze vliv na bodové ohodnocení

1. Výpis z katastru nemovitostí nebo smlouvu/dohodu vymezující 
vztah žadatele k parcele

2. Výpis z veřejného či živnostenského rejstříku či jiné oprávnění k 
provozování činnosti

3. Pouze fiche 2: Platný certifikát - alespoň 1 z následujících: 
– KRAJ PRENŠTEJNŮ regionální produkt, Česká potravina, Česká kvalita, Český 

výrobek, Regionální potravina, Klasa, Biopotraviny, Zaručená tradiční 
specialita, Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisné označení



Jak vyplnit a podat žádost o dotaci 
Portál farmáře

• Aplikace pro podání elektronické žádosti

• www.szif.cz/cs (záložka Portál farmáře vpravo nahoře)

• Nejprve je nutné založit si přístup do Portálu farmáře
– Na základě žádosti o založení přístupu – datovou schránkou či 

osobně na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (např. v Pardubicích –
ul. Boženy Němcové 231)

http://www.szif.cz/cs


1) Přihlášení



2) Založení žádosti
(1/3)

Menu vlevo 

– záložka Nová podání



2) Založení žádosti (2/3)

Záložka Žádosti PRV - projektová opatření

-> Žádosti o dotaci přes MAS



2) Založení žádosti (3/3)

Vybrat výzvu MAS RKH č. 2



3) Generování
žádosti

1. Identifikační údaje 
žadatele

2. Výběr Fiche

3. Název projektu

-> Generovat žádost



4) Stažení 
žádosti 
do PC

Na následující obrazovce 
zvolit 
„Stáhnout soubor“ 
vpravo dole



5) Vyplnění žádosti

• Obsah žádosti:
– A – informace o žadateli

– B1 – popis projektu

– B2 – specifické strany žádosti

– B3 – zakázky

– C1 – výdaje projektu

– C2 – struktura financování

– E1 + E2 – preferenční kritéria

– F – hodnotící indikátory

– G – čestná prohlášení

– H – záznamový list (vyplňuje MAS)



6) Podání žádosti

A. Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami žadatel nahraje zpět do PF
– vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v 

listinné podobě

– Příručka pro podání žádosti: 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf

B. Poté ji přes PF odešle na MAS

C. Po hodnocení a kontrole na MAS může být ŽoD v následujících stavech:
– MAS ŽoD elektronicky nepodepsala a zaslala ji žadateli přes PF k doplnění

• Žadatel doplní a odešle přes PF znovu na MAS

– MAS ŽoD elektronicky podepsala, ŽoD je připravena k odeslání na SZIF

• Žadatel odesílá ŽoD na RO SZIF

– ŽoD nebyla vybrána (administrace byla ukončena)

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf


Hodnocení a výběr projektů
1) Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

• Provádí MAS

• Žadatel může být až 2x požádán o opravení nedostatků
– Vždy do 5 pracovních dní

• Pokud žádost nesplní podmínky, bude vyřazena

• Do 15 PD (+ 7 po každé opravě)



Hodnocení a výběr projektů
2) Věcné hodnocení

• Provádí výběrová komise – orgán MAS

• Do 20 PD

• Přidělení bodů dle preferenčních kritérií
– Preferenční kritéria naleznete v jednotlivých fichích 1-8

• Žádost musí dosáhnout limitu min. počtu bodů

• Výstup: pořadí projektů podle počtu bodů



Hodnocení a výběr projektů
3) Výběr projektů

• Provádí představenstvo MAS do 20 PD od věcného 
hodnocení

• Schválení dle pořadí daného bodovým hodnocením a 
dle zbývající výše alokace na Fichi

• Výstupem je seznam vybraných a nevybraných projektů

• Pokud nebude alokace pro Fichi dočerpána, bude 
zbývající alokace převedena do jiné Fiche
– Alokace bude přidělena dle seznamu hraničních projektů



Další kroky
výběrové/zadávací řízení, cenový marketing

• Podle hodnoty zakázky:
– Do 20  tis. Kč – není nutné uskutečňovat výběr z více dodavatelů

– Od 20  tis. Kč do 400/500 tis. Kč - cenový marketing 

• Limit 500 tis. Kč platí pro zadavatele, kteří nejsou zadavateli dle § 4 odst. 1 až 
3 ZZVZ a zároveň dotace na zakázku není vyšší než 50 % hodnoty zakázky

– Nad 400/500 tis. Kč - výběrové/zadávací řízení

• Dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení vč. 
aktualizované ŽoD má žadatel povinnost předložit na MAS do 63 KD od 
zaregistrování žádosti na RO SZIF

• Na RO SZIF ji překládá do 70 KD od zaregistrování žádosti na RO SZIF



Další kroky

• Realizace projektu

• Podpis dohody o poskytnutí dotace na SZIF

• Žádost o platbu

• Monitoring projektu, doba udržitelnosti, kontroly na místě



Užitečné odkazy – Portál farmáře
• Návod pro zřízení přístupu do PF 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/informace_k_pristupu_
do_portalu_farmare.pdf

• Žádost o zřízení přístupu do PF 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/zadost_o_pristup_do_
portalu_farmare.pdf

• Návod na vygenerování žádosti o dotaci 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staz
eni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443
271.pdf

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/informace_k_pristupu_do_portalu_farmare.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/zadost_o_pristup_do_portalu_farmare.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf


Užitečné odkazy - výzva

• Výzvy MAS 
http://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799

• Pravidla 19.2.1 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni
%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1551777411952.pdf

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek
https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

• Pravidla pro publicitu         
https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

http://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1551777411952.pdf
https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky
https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla


Tipy a doporučení

• Nenechávejte prosím podání žádosti na poslední den
• Uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se otázek
• Konzultujte s MAS před podáním žádosti!
• Dobře si rozmyslete začátek a konec realizace projektu, tak abyste stihli 

projekt zrealizovat. Berte v potaz např.: 
– dobu hodnocení, 
– motivační účinek, tzn. že některé náklady nesmí vzniknout před podáním 

Žádosti o podporu,
– přírodní vlivy, 
– povinnost výběrového řízení 

• Vždy zkontrolujte soulad údajů mezi jednotlivými přílohami, které 
dokládáte
– územní rozhodnutí, stavební povolení, projektová dokumentace



Děkujeme za pozornost

Kontakty
MAS Region Kunětické hory, z.s. PO 8:30-11:00    14:00-17:00 

Husovo náměstí 790 ÚT 8:30-11:00

533 04 Sezemice ST 8:30-11:00

(kancelář v přízemí) nebo po domluvě

www.masrkh.oblast.cz

Ing. Kristýna Holečková 774 293 556, holeckova.masrkh@email.cz

Ing. Ivana Řehořová 777 693 680, rehorova.masrkh@gmail.com

http://www.masrkh.oblast.cz/
mailto:holeckova.masrkh@email.cz
mailto:pazderkova.masrkh@gmail.com



