8. výzva Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.
Program rozvoje venkova
Seminář pro žadatele
Bystřice pod Hostýnem 18.3.2021

Základní informace
Datum vyhlášení výzvy: 8. 3. 2021
Časové rozmezí příjmu žádostí:
farmáře.

od 15.3.2021 do 15.4.2021, pouze elektronicky přes Portál

Místo příjmu případných příloh žádostí o dotaci na MAS: kancelář MAS Podhostýnska, z. s.,
Fryčajova 888, Bystřice pod Hostýnem 768 61 – v úřední dny a hodiny.
Termín registrace na RO SZIF: 21. 5. 2021

Seznam vyhlášených Fichí včetně předpokládané alokace na jednotlivé Fiche (v Kč)
Číslo
Fiche

Název Fiche

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

Alokace
pro výzvu

F1

Konkurenceschopné
zemědělství

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

2.300.000,- Kč

F3

Diverzifikace
zemědělství a rozvoj
mikropodniků
Konkurenceschopné
lesnictví

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

1.600.000,- Kč

Článek 26,
- Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh

1.333.571,- Kč

Aktivní venkov

Článek 20
- Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech

1.800.000,-Kč

F5

F8

Celková alokace výzvy: 7.033.571,- Kč.
Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na danou
Fichi.

Administrace žádosti o dotaci
Žadatel musí mít vlastní přístup na Portál farmáře. Zde si ze svého účtu vygeneruje žádost,
kterou společně s přílohami vloží v elektronické podobě na Portál farmáře.
Po předložení žádosti probíhá administrativní kontrola, prováděná pracovníky MAS.
Žadatelé jsou vyzvání k opravě maximálně 2x, na opravu mají vždy 5 pracovních
dní.
U projektů, které projdou administrativní kontrolou, proběhne hodnocení projektů
Výběrovou komisí.
Následně hodnocení potvrdí Výbor spolku a budou oznámeny výsledky.
Vybrané projekty MAS verifikuje, Žádost o dotaci elektronicky podepíše a vrátí žadateli
k podání na SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře.
Potvrzenou Žádost o dotaci a přílohy žadatel nahraje prostřednictvím svého účtu
na Portálu farmáře a pošle přes svůj účet na RO SZIF Olomouc, nejpozději do
termínu registrace na RO SZIF, tj. do 21.5.2021.

Administrace žádosti o dotaci
V případě, že se jedná o Žádost o dotaci, pro kterou žadatel neprovádí velký cenový
marketing nebo výběrové/zadávací řízení, provede RO SZIF ověření administrativní
kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví
po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF.
V případě, že se jedná o Žádost o dotaci, pro kterou žadatel provádí „velký cenový
marketing“, výběrové/zadávací řízení, provede RO SZIF ověření administrativní
kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního
zdraví až po předložení dokumentace k cenovému marketingu, výběrovému/
zadávacímu řízení (lhůta pro toto doplnění je 70 dnů).
Na administrativní kontrolu RO SZIF je stanovena lhůta 70 kalendářních dnů, případně
140 dnů.
V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve RO SZIF žadatele k odstranění
konkrétních nedostatků nejpozději do 70 kalendářních dnů u Žádostí o dotaci pouze
s výběrem varianty cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je nižší
než 500 000 Kč bez DPH, resp. do 140 kalendářních dnů u Žádostí o dotaci

s výběrovým/zadávacím řízením/cenovým marketingem s předpokládanou hodnotou
zakázky, která je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH, od finálního data registrace
Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS; s ohledem na současnou
pandemickou situaci se může termín výzvy RO SZIF v individuálních případech
prodloužit, maximálně však o 35 kalendářních dnů,
Schvalování Žádostí o dotaci bude probíhat průběžně, nejdříve budou schvalovány
Žádosti o dotaci, u kterých žadatel neprovádí „velký cenový marketing“, výběrové/
zadávací řízení, následně Žádosti o dotaci s velkým cenovým marketingem,
výběrovým/zadávacím řízením.
V případě, že bude projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, bude žadatel vyzván
prostřednictvím Portálu farmáře k podpisu Dohody.

Společné podmínky pro všechny Fiche
Projekt je realizován na území Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.
Projekt je v souladu se SCLLD MASP.
Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce
dotace.
V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo, musí vytvořit nové pracovní
místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek počtu nově
vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet
příjemce dotace v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace malý
nebo střední podnik, nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace
v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký podnik.

Společné podmínky pro všechny Fiche
Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje,
ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč (podmínky hodnocení, definice
a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví),
(vyjma obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky, ŠLP, církevní organizace).
Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu
udržitelnosti projektu.
Podpora musí mít motivační účinek. To znamená, že nesmí být zahájeny práce
před podáním Žádosti o dotaci. Zahájením prací na projektu se rozumí buď zahájení
činnosti, nebo stavebních prací v rámci investice nebo první právně vymahatelný závazek
objednat zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost
stává nezvratnou.

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace
převedena do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané
Fichi.
Alokace na danou Fichi bude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu,
který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální
stanovenou výši bodů) navýšena vždy tak, aby byl hraniční projekt podpořen v plné výši.
Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených
projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech Místní akční
skupiny Podhostýnska, z. s. pro PR PRV, pro transparentnost výběru projektů a zamezení
střetu zájmů“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou výzvy.
V případě shodného počtu bodů je rozhodující pro pořadí předložených žádostí
velikost projektu – přednost má projekt s menšími celkovými způsobilými výdaji
před projektem s vyššími celkovými způsobilými výdaji. Druhým pomocným
kritériem je dřívější termín podání ŽOP na SZIF.

Fiche 1: Konkurenceschopné zemědělství
Žadatel: zemědělský podnikatel
Dotace: 50 %
+10 % LFA; + 10 % mladý začínající zemědělec
Způsobilé výdaje:
hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských
staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Preferenční kritéria: tvorba pracovních míst, velikost obce, velikost projektu a časové
hledisko realizace, vynětí půdy ze ZPF, velikost podniku, zpracování vlastní produkce
Minimální počet bodů : 40

Fiche 3: Diverzifikace zemědělství a rozvoj mikropodniků
Žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky, zemědělci
Dotace:
45 % malé podniky
35 % střední podniky (pouze zemědělci)
25 % velké podniky (pouze zemědělci)
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE).
Preferenční kritéria : tvorba pracovních míst, velikost obce, velikost projektu a časové
hledisko realizace, vynětí půdy ze ZPF, velikost podniku, žadatel dosud nediverzifikoval,
tvorba ubytovacích kapacit
Minimální počet bodů : 35

Podporované oblasti (CZ NACE):
C – zpracovatelský průmysl (vyjma 12.00, 25.40)
F – stavebnictví (vyjma 41.1)
G – velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (vyjma 46, 47.3)
I – ubytování, stravování, pohostinství
J – informační a komunikační činnost (vyjma 60, 61)
M – profesní, vědecké technické činnosti (vyjma 70)
N81 – činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (vyjma 81.1)
N82.1 – administrativní a kancelářská činnost
N82.3 – pořádání konferencí a hospodářských výstav
N82.92 – balicí činnost
P85.59 – ostatní vzdělávání
R93 – sportovní, zábavní, rekreační činnost
S95 – opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
S96 – poskytování ostatních osobních služeb

Fiche 5: Konkurenceschopné lesnictví
Žadatel:
1. V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: držitelé (vlastníci,
nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich
sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, VŠ se ŠLP, SŠ nebo učilišti se školním
polesím, obcemi, PO zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji, DSO.
2. V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně: rovněž FO nebo PO
poskytující služby v lesnictví (malý nebo střední podnik)
3.V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: FO nebo PO podnikající
v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (malý nebo střední podnik), obce a PO založené
nebo zřízení obcemi, DSO.
Dotace: 50 %

Způsobilé výdaje:
 pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích, jako
např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování.
 stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.
 Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven
včetně technologického vybavení.
 Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou
omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním;
za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé
polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).
 Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné
ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou
zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné
k půdě a zdrojům.
Preferenční kritéria: velikost obce, velikost projektu vzhledem k obhospodařované
ploše, vynětí půdy ze ZPF a PUPFL, zpracování vlastní produkce
Minimální počet bodů: 30

F5 – další podmínky
Minimální výměra lesních pozemků 3 ha
Žadatel hospodaří podle platného LHP nebo podle převzaté platné LHO.
Pouze plemena chladnokrevných koní.
Pouze stroje určené pro hospodaření na PUPFL.
Pouze stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy.
Lesní školkařská činnost: evidovány v systému evidence reprodukčního materiálu.
Provozovny s Ø ročním pořezem do 10 000 m3.

Fiche 8: Aktivní venkov
Podporované oblasti:
- Veřejná prostranství v obcích
- Mateřské a základní školy
- Hasičské zbrojnice
- Obchody pro obce
- Vybrané kulturní památky
- Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
- Stezky
- Muzea a expozice pro obce

Žadatel:
vždy specificky dle pravidel pro příslušnou podporovanou oblast
Dotace: 80 %
Preferenční kritéria: velikost obce, velikost projektu a časové hledisko realizace
Minimální počet bodů: 15
Maximální výše způsobilých výdajů: 500.000,- Kč
Žadatel dokládá Přílohu č.21 Pravidel – soulad projektu s rozvojovým dokumentem obce.
V případě žádosti v režimu de minimis je přílohou žádosti formulář č.17 Pravidel –
k vyplnění na Portálu farmáře v přílohách žádosti o dotaci.
Žadatelé, kteří nejsou vyňati z povinnosti registrace v Registru skutečných vlastníků, musí
mít provedenu tuto registraci.

„Velký cenový marketing“
Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500 000,-Kč bez DPH v případě, že je
zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle §4 odst. 1
až 3 ZZVZ, je žadatel povinen postupovat transparentně a nediskriminačně. Tento cenový
marketing předkládá žadatel v rámci doplnění žádosti před započetím administrativní
kontroly ze strany SZIF – do 70 dnů po konečném termínu registrace žádosti na SZIF,
dle výzvy MAS. Součástí doplnění žádosti jsou jak jednotlivé nabídky, tak i smlouva
uzavřená s vybraným dodavatelem.

Cenový marketing
Pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 500 000,-Kč bez DPH v případě, že je
zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle §4 odst. 1
až 3 ZZVZ, je žadatel povinen postupovat transparentně a nediskriminačně. Za průkazný
způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů,
která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing).
Cenový marketing se předkládá až současně se Žádostí o platbu.

Přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci
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.
V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením
rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu
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

Přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci
Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno
- Podává se na Portálu farmáře. MAS nekontroluje!
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 dle Přílohy 5 Pravidel. Nově je na Portálu farmáře,
v přílohách žádosti, přístupný interaktivní formulář k vyplnění.
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.
U žádosti ve Fichi 8 – Aktivní venkov doloží žadatel soulad projektu s Rozvojovým
dokumentem obce – vzor - Příloha č. 21 Pravidel.
U projektů realizovaných v režimu de minimis je nezbytnou přílohou prohlášení de
minimis – vzor – příloha č. 17 Pravidel. Nově je na Portálu farmáře, v přílohách
žádosti, přístupný interaktivní formulář k vyplnění.
Další přílohy stanovené MAS a SZIF

Přílohy stanovené MAS:
Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou:
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že má registrovanou značku
kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho
produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením, nebo označením
původu, nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina,
jako přílohu žádosti o dotaci žadatel doloží kopii platného certifikátu či jiného
platného dokladu o registraci značky (produktu).
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku, doloží Přílohu
č. 5 Pravidel 19.2.1, "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků,
malých a středních podniků", a to ke dni podání Žádosti o dotaci.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že nedojde k vyjmutí
pozemku ze ZPF/PUPFL, doloží žadatel výpis z katastru nemovitostí z období
minimálně 6 měsíců před datem podáním Žádosti o dotaci, případně jiný relevantní
úřední dokument prokazující způsob ochrany nemovitosti v tomto období.

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že projekt je realizován
v lesích se zvýšenou rekreační funkcí - dle zákona č. 289/95 Sb., doloží žadatel
potvrzení odborného lesního hospodáře pro dané území; potvrzení uvádí zařazení lesa
v době podání Žádosti o dotaci.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zpracovává vlastní
zemědělské produkty, předloží žadatel „Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů
ze zemědělské prvovýroby“, který MAS zveřejní s výzvou. V tomto formuláři provede
žadatel výpočet podílu vlastní zpracovávané zemědělské produkce.
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost investice v závislosti na
velikosti obhospodařovaného lesního majetku, doloží žadatel právní vztah
k obhospodařovanému lesnímu majetku - výpis z LV (majitel, spolumajitel, pachtovní
smlouva).
 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zpracovává vlastní dřevní
hmotu, předloží žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře o výši těžby
na obhospodařovaných PUPFL v uplynulém roce - Hlášení o výši těžby podávané
na Státní správu lesů na ORP k 31.1. za rok předcházející podání žádosti (prostá
kopie), a doloží z provozní evidence množství zpracované dřevní hmoty za stejné
období (účetní doklad o prodeji zpracované dřevní hmoty).

Financování projektu
- Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje nejprve z vlastních zdrojů
- Hotovostní platba max. do 100 000 Kč za celý projekt
- Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu
- Katalog stavebních prací a materiálu: ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s., Callida s.r.o.
- Zakázka do 20 000 Kč (bez DPH): nákup přímo (max. do výše 100 000 Kč/projekt)
- Žadatel/příjemce dotace je povinen provést cenový marketing/výběrové/zadávací řízení
na dodavatele zakázky/zakázek v rámci projektu a uzavřít písemnou smlouvu/y či vystavit
písemnou objednávku/y dle kapitoly 8 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace
před termínem pro doložení příloh k Žádosti o dotaci na RO SZIF dle kapitoly 4.6. (platí
pouze pro výběrové/zadávací řízení a cenový marketing s předpokládanou hodnotou
zakázky, která je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH;
- Cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je nižší než 500 000 Kč
bez DPH, lze provést po podpisu Dohody a předkládá se až při Žádosti o platbu na MAS,
s tím, že výběr režimu zakázky již nelze po zaregistrování Žádosti o dotaci změnit)

Důležité odkazy
Pravidla v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(verze 17.12.2020):
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Flead
er%2F1921%2F1608280817318.pdf
Informace pro žadatele k přístupu do Portálu farmáře:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/informace_k_pristupu_do_portalu_farmare.pdf
Žádost o registraci žadatele do Portálu farmáře:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/zadost_o_pristup_do_portalu_farmare.pdf
Příručka pro zadávání veřejných zakázek:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky
%2F1564741813432%2F1564741884471.pdf
Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1548398750404%
2F1565155352856%2F1565155373245.pdf

Děkuji za pozornost !
Kontaktní osoba:
Ing. Lukáš Slovák
slovak@mas-podhostynska.cz
Tel.: 728 085 301

