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Výzva MAS č. 7 PRV
 Parametry výzvy:


Fiche Zemědělství, Podpora regionální produkce, Rozvoj venkova



termín vypsání: 22. 3. 2021



příjem žádostí: 1. 4. 2021 až 22. 4. 2021



termín registrace na RO SZIF: 11. 6. 2021

 Závazné dokumenty pro žadatele:


Pravidla pro operaci 19.2.1 (platnost od 17. 12. 2021)



Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 –2020 (verze 5)



Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (verze 5)

Fiche 7 Zemědělství


alokace 2,11 mil. Kč



žadatel- zemědělský podnikatel



způsobilé výdaje- stavby, stroje a technologie pro zemědělskou prvovýrobu, nákup
nemovitosti



dotace 50 %, možné navýšení o 10% – oblasti ANC (alespoň 75% pozemků v LPIS) a
dalších 10% pro mladé zemědělce



předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb



výdaje, ze kterých je stanovena dotace – 100 tis. Kč – 5 mil. Kč

Fiche 8 Podpora regionální produkce


alokace 1,007 mil. Kč



žadatel- zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lid. spotřebu,
výrobce krmiv či jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zeměděl.
produktů (suroviny/výrobky uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU= vstup annex)



dotace 50% pro zpracování zeměděl. produktů, kdy výstupem je produkt spadající
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU (annexové); dotace 35% (střední podniky) a
45% (malé podniky) pro výstupy nespadající pod výše uved. přílohu (tzv.
neannexové), velké podniky nesmí žádat, pokud výstup neannexový



způsobilé výdaje- hmotné a nehmotné investice v souvislosti se zpracováním
zemědělských produktů a jejich uváděním na trh (finální úprava, balení, značení,
skladování, zvyšování a monitorování kvality, marketing)- stavby, rekonstrukce budov,
stroje, nástroje, zařízení a technologie, pořízení užitkových vozů N1 a N2, zařízení na
čištění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu, nákup nemovitosti



výdaje, ze kterých je stanovena dotace – 50 tis. Kč – 5 mil. Kč

Fiche 15 Rozvoj venkova


alokace 3,168 mil. Kč, míra podpory 80%



aktivita „Veřejná prostranství“ a „Kulturní a spolková zařízení“



preferovány projekty realizované v menších obcích, s nižší fin. náročností, s
kratší dobou realizace, v obcích s nižší daňovou výtěžností na obyv. –
formulář fiche zveřejněn s výzvou



výdaje, ze kterých je stanovena dotace – 100 tis. Kč – 2 mil. Kč



režim podpory

- „de minimis“ pro aktivitu „Kulturní a spolkové zařízení“

- „nezakládá veřejnou podporu“ pro aktivitu „Veřejná prostranství“

F15 - veřejná prostranství v obcích
Žadatel- obec nebo svazek obcí
Způsobilé výdaje


vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce (včetně úpravy povrchů, osvětlení,
venkovního mobiliáře a oplocení)



vytváření/doplnění solitérních prvků (např. herní a vodní)



doplňující výdaje – max. 30 % projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy)



nákup nemovitosti

Nezpůsobilé


nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová
výstavba pomníků

Veřejným prostranstvím se rozumí zejména náměstí, návsi, tržiště a bezprostřední okolí objektů
občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce; musí být součástí intravilánu obce.
Předmět dotace pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty
vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno.

F15 - kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Žadatel - obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí
nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s. ,
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní)
právnické osoby
 pokud žadatelem obec nebo svazek obcí - provozovatelem spolk.
činnosti nemusí být sám žadatel, pokud předmět dotace využíván
pouze k volnočasovým aktivitám
 žadatelem NNO – podmínka historie min. 2 roky před podáním ŽoD na
MAS v oblasti, která je předmětem dotace – upraveno ve stanovách/
zřizovacích listinách

F15 - kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Způsobilé výdaje
 rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven a pořízení technologií a dalšího
vybavení pro ně
 mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny
 mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení,
pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení
 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch
a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací
prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení) - tvoří maximálně
30% projektu
 nákup nemovitosti – max.10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace
na daný projekt
Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské,
koncertní a divadelní sály, kina (včetně venkovních prostor pro kulturní činnost),
klubovny, sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven.

F15 - kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Nezpůsobilé výdaje
 kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn,
tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a
instalace solárně-termických kolektorů
 stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200 000 Kč

 hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity včetně jejich zázemí

!!! v ŽOD vždy nutné vysvětlit účel – způsob využití a četnost využití (pro
zhodnocení efektivnosti pořízeného vybavení)

Výzva MAS č. 7 PRV – přijatelnost a
obecné a specifické podmínky
-

projekt musí být realizován na území MAS pro období 2014-2020

-

finanční zdraví - u projektů, kde výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, přesáhla
1 mil. Kč; finanční ukazatele za posl. 3 uzavřená úč. období

-

F15- soulad projektu s plánem rozvoje obce; pokud žadatelem spolek- Evidence údajů
o skutečných majitelích

-

ex – post financování – úhrada výdajů z vlastních zdrojů

-

realizace do 24 měsíců od podpisu Dohody – k podání ŽOP musí být celek funkční
(objekt zkolaudován)

-

doba vázanosti projektu na účel 5let od proplacení dotace na účet žadatele

-

přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace PRV
POZOR NOVĚ

 žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou
veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim
veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských
fondů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o
veřejných rejstřících“), musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných
majitelích (dále jen „Evidence skutečných majitelů“) dle § 118b a
násl. zákona o veřejných rejstřících (MAS tuto skutečnost nemá
možnost zkontrolovat, ale na vyžádání SZIFu musíte doložit)

Způsobilost výdajů projektů I – obecné podmínky


pouze investiční výdaje; u F15 i výdaje na pořízení drobného dlouhodobého
hmotného majetku



vznik výdajů (poptání, vystavení objednávky…) nejdříve k datu podání ŽoD na MAS



úhrada výdajů nejpozději do data předložení Žádosti o platbu



výše způsobilých výdajů je vypočtena na zákl. dodavatel. faktury n. jiného účetního
dokladu, u stavebních prací max. do výše sazby dle katalogu stavebních prací a
materiálu ÚRS Praha a.s., RTS a.s. nebo Callida s.r.o., částky stanovené znaleckým
posudkem n. max. limitů některých výdajů (stanoveny Přílohou č. 3 Pravidel 19.2.1)



výdaje projektu musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a
musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti



analytické vedení účetnictví dotačních projektů, kontrola dvojího financování

Způsobilost výdajů projektů II – obecné podmínky
 nesmí se jednat o prosté nahrazení investice – (tj. taková investice, která nepředstavuje
zhodnocení) - musí jít o zlepšení užitné hodnoty (ve smyslu technických a jakostních
vlastností jako vyšší výkonnosti, rozsahu funkcí, úspory energie apod.) nebo technické
zhodnocení
 výdaje projektu mohou být vynaloženy:


bezhotovostní platbou – pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu žadatele



hotovostní platbou – maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může být 100.000 Kč

Dotaci nelze poskytnout na (obecně):


pořízení použitého movitého majetku



daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat



prosté nahrazení investice



kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté



závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů



výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury



zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu



obnovu vinic, oplocení vinic a sadů; technologie pro zpracování vinných hroznů



výdaje na objekt pro parkování vozidel



nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve specifických podmínkách Pravidel
uvedeno jinak)



pořízení technologií, které slouží primárně k výrobě elektrické energie a jsou napojeny
do el. sítě

Zadávání zakázek
 Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 –2020 (verze 5)
 nutno dodržovat zásady – např. zákaz diskriminace, rovné zacházení,
transparentnost, atd.
 režim zadávání – rozhoduje předpokládaná hodnota zakázky - nesmí se
proto rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo k záměrnému snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity – podmínka funkčního celku a
časové souvislosti
 zadavatel povinen uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v
písemné podobě (u zakázek s hodnotou nižší než 500tis. Kč se akceptuje i
internetová objednávka či písemná objednávka žadatele)

Režim zadávání zakázek podle jejich hodnoty
 zakázka malého rozsahu

-

předpokládaná hodnota rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázky
na dodávky a/nebo služby nebo 6 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na stavební
práce

-

žadatel musí postupovat průkazným způsobem:

zpracuje tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů = srovnatelný cenový přehled
(tzv. cenový marketing) podložený písemnou nebo e-mailovou nabídkou
dodavatele, nebo vytištěným údajem z internetové nabídky firmy nebo automatický
průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště
 zakázka vyšší hodnoty - žadatel povinen uskutečnit výběrové řízení dle Příručky

Zakázky malého rozsahu
 předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 20.000,- Kč (bez DPH) žadatel/příjemce dotace nemusí uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné
vyhodnocení nabídky/dodavatele, může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo
vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem (max. 100 000,- Kč bez DPH v
součtu na projekt)
 „malý“ CM - v případě, že předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 500 000
Kč bez DPH - nabídkové podklady, tabulka CM nebo záznam o průzkumu trhu z
Elektronického tržiště a objednávka dokládány jako součást příloh k Žádosti o
platbu
 „velký“ CM - součást příloh k Žádosti o dotaci v případě, že předpokládaná
hodnota zakázky je 500 000 Kč bez DPH nebo vyšší, dokládá se na MAS do 63 dní
od registrace (tzn. od 11. 6. 2021)

Výběr dodavatele při cenovém marketingu
 DODAVATEL MUSÍ BÝT VYBRÁN NEJDŘÍVE PO PODÁNÍ ŽOD NA MAS
 DODAVATEL JE VYBRÁN NA ZÁKLADĚ NEJNÍŽE NABÍDNUTÉ CENY
 ŽADATEL MUSÍ DISPONOVAT MIN. TŘEMI PLATNÝMI A ČASOVĚ I VĚCNĚ
SROVNATELNÝMI NABÍDKAMI
 OBJEDNÁVKA/ KUPNÍ SMLOUVA SE UZAVÍRÁ VŽDY V PÍSEMNÉ PODOBĚ BEZ
ZBYTEČNÉHO PRODLENÍ PO PROVEDENÍ CENOVÉHO MARKETINGU

Žádost o dotaci (ŽoD)
 formulář ŽoD se generuje na Portálu farmáře (PF)- nutno si zřídit přístupinformace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
 elektronický podpis netřeba
 ŽoD doporučujeme nejprve bezplatně konzultovat s MAS

 ŽoD se podává přes PF včetně všech příloh (z důvodu např. nadměrné velikosti
možné podat listinně na MAS v termínu pro příjem žádostí)
 pozor na stanovení předpokládané hodnoty zakázky v ŽOD s ohledem na režim
zadávání VZ - po podání ŽOD nelze měnit závazek k „malému“ CM /
„velkému“ CM / VŘ
 za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání ŽoD na
Portál farmáře

Žádost o dotaci (ŽoD)
 doporučujeme na PF zaregistrovat mail pro zasílání upozornění ze SZIF
 žadatelem požadované bodové hodnocení v ŽOD nemůže být ze strany
žadatele/příjemce dotace po podání Žádosti o dotaci na MAS jakkoliv měněno
a upravováno

 prezentace SZIF Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a
následnou registraci na RO SZIF
(uveřejnění na www.lipaprovenkov.cz/PRV nebo www.szif.cz )

Přílohy – povinné dle pravidel 19.2.1


v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni
podání Žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF
pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt
stavebního úřadu



projektová dokumentace předkládaná k případnému řízení SÚ - ověřená



půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odp. měřítku s vyznačením rozměrů



katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních
strojů) v odp. měřítku (patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního
území a měřítko mapy)



finanční zdraví žadatele – formuláře v Průřezových přílohách ŽOD - pokud
vyžadováno



Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních
podniků – pokud dle Pravidel 19.2.1 vyžadováno



znalecký posudek- v případě nákupu nemovitosti, ne starší než 6 měsíců



fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (ne v případě pořízení
mobilních strojů)

Přílohy k ŽOD stanovené MAS
 povinné - v případě, že jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy a práce,
udržovací práce na stavbách nebo terénní úpravy a projekt nevyžaduje stavební
povolení nebo ohlášení stavby, žadatel i přesto doloží stanovisko příslušného
stavebního úřadu
 nepovinné – F15 - v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním
kritériu „Daňová výtěžnost obce (dle uvedeného místa realizace v Žádosti o dotaci)
na obyvatele za rok 2019“, pak tuto skutečnost doloží vyplněním Přílohy č. 1 této
Výzvy a přehledem o celkových částkách výnosů daní, které byly obci převedeny
Finančním úřadem pro Středočeský kraj na převodový účet určený pro zasílání výnosů
daní v období od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 (tento dokument bude potvrzený starostou
obce)

Postup administrace ŽOD
 seznam přijatých ŽOD (web MAS do 5-ti prac. dnů od ukončení příjmu)

 administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti ŽOD – max. do 15- ti prac. dní (PD)
od ukončení příjmu ŽOD – v rámci ní může být žadatel 2x vyzván k
doplnění/odstranění nedostatků
 Protokol o výsledku AK a KP - do 5-ti PD od ukončení kontrol

 věcné hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS = přidělení bodů
 Rada MAS – výběr projektů k podpoře na základě pořadí po bodování a dané
alokace
 Protokol o výsledku výběru projektů – do 5-ti PD od zasedání Rady
 předání elektronicky podepsaných ŽOD a příloh žadatelům přes PF k následné
registraci – min. 3 dny před termínem registrace
 registrace projektů na RO SZIF – přes Portál farmáře – 11. 6. 2021

 školení pro vybrané žadatele – červenec 2021

Program rozvoje venkova (PRV)
 Kontakt:
Marie Ripplová (projektová manažerka OP a PRV)
e-mail: ripplova@lipaprovenkov.cz
mobil: 777 222 603

