
Výzva  č. 1 

MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. 

z  Program rozvoje venkova 

Úvodní seminář pro žadatele 

Jiřetín pod Bukovou 17.1.2018



Obsah prezentace

1) Představení Fichí Programového rámce PRV

2) Obecné podmínky pro získání dotace

3) Postupu při podání žádosti o dotaci



1. Představení Fichí PRV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

Termín vyhlášení výzvy: březen 2018

Místo podání žádostí: kancelář MAS Rozvoj Tanvaldska,           

Jiřetín p.B. 103,     

468 43

Min. výše způsobilých výdajů: 50 tisíc Kč na projekt

Max. výše způsobilých výdajů: 5 milionu Kč na projekt

Územní vymezení: území celé MAS Rozvoj Tanvaldska



PŘEHLED FICHÍ PRO VÝZVU č.1
Fiche č. 1 – Rozvoj kvality vzdělávání, celoživotního vzdělávání a osvěty 

Předpokládaná alokace 560.220,-Kč

Fiche č. 2 – Podpora podnikání v zemědělství 
Předpokládaná alokace 4.200.000,-Kč

Fiche č. 3 – Péče o krajinu – lesnická infrastruktura 
Předpokládaná alokace 3.666.670,-Kč

Fiche č. 4 – Péče o krajinu – zemědělská infrastruktura 
Předpokládaná alokace 2.777.770,-Kč

Fiche č. 5 – Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování 

nezaměstnanosti 
Předpokládaná alokace 2.600.000,-Kč 

Fiche č. 6 – Péče o krajinu – rozvoj společenských funkcí lesa 
Předpokládaná alokace 3.000.000,-Kč 



FICHE 1 -Rozvoj kvality vzdělávání, celoživotního vzdělávání a osvěty 
Článek 14

Zaměření: na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností formou
vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na aktivity podporované v rámci PRV.

Žadatel: Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační
akce.

Výše dotace:

1) Akce zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

90 % výdajů.

2) Akce zaměřené na lesnictví 90 % výdajů.

3) Akce zaměřené na zemědělské podniky 60 % střední podniky, 70 % malé podniky.

Způsobilé výdaje: neinvestiční výdaje na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do
15 účastníků) nebo informačních akcí (15 a více účastníků), včetně exkurzí
pořádaných v souvislosti s projektem



FICHE 2 - Podpora podnikání v zemědělství  
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Zaměření: na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku

Žadatel: Zemědělský podnikatel.

Výše dotace:

50 % výdajů + 10 % pro mladé začínající zemědělce + 10 % pro oblasti čelící
přírodním a jiným zvláštním omezením

Způsobilé výdaje: investiční výdaje

1) stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě 

2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 

3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském  

podniku 

4) nákup nemovitosti 



FICHE 3 - Péče o krajinu – lesnická infrastruktura
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Zaměření: na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.

Žadatel: vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů

Výše dotace: 90 % výdajů

Způsobilé výdaje:

1) Investice na výstavbu a rekonstrukci lesních cest včetně objektů (mosty, propustky,
hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních
cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky, body záchrany)

2) nezbytné vyvolané investice (např. přeložky sítí, úpravy staveb dopravní
infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele i třetích osob

3) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;

4) nákup pozemku



FICHE 4 - Péče o krajinu – zemědělská infrastruktura
17, odstavec 1., písmeno c)

Zaměření: na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.

Žadatel: obec nebo zemědělský podnikatel.

Výše dotace: 90 % výdajů

Způsobilé výdaje: investice

1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,

2) stavební materiál,

3) nákup, výsadba a zajištění zeleně,

4) zařízení staveniště,

5) nezbytné vyvolané investice na přeložky sítí ve vlastnictví žadatele i třetích osob

6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;

7) nákup pozemku max. 10 % způsobilých výdajů.



FICHE 5 - Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, snižování       
nezaměstnanosti 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Zaměření: Podpora založení a rozvoje nezemědělských činností.

Žadatel: Podnikající FO a PO- mikropodniky a malé podniky na venkově, zemědělci.

Výše dotace: 

25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky , 45 % pro malé podniky 

Způsobilé výdaje:

1) stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře malokapacitního 
ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické 
infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu 
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) 

4) nákup nemovitosti 



FICHE 6 - Péče o krajinu – rozvoj společenských funkcí lesa
Článek 25

Zaměření: Zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
činností využívajících společenského potenciálu lesů.

Žadatel: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní
subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů

Výše dotace: 100 % výdajů

Způsobilé výdaje:

- značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

- opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory

- opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,

- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

- nákup pozemku



2. Obecné podmínky pro získání dotace:
1) Projekt musí splňovat popis a rozsah Fiche

2) U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů se dokládá finanční zdraví žadatele

3) O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté Žádosti o dotaci a rozhodnutí
Hodnotící komise MAS

4) Maximální délka trvání projektu 24 měsíců

5) Realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody

6) Doba udržitelnosti projektu 5 let od poslední platby příjemci

7) Uznatelné výdaje od data podání Žádosti o dotaci na MAS

8) Žadatel musí mít vypořádány splatné závazky vůči příslušnému FÚ

8) Žadatel nesmí být od data podání Žádosti v likvidaci

9) Na žadatele nesmí být vydáno soudem rozhodnutí o úpadku

10) Uchovávat veškeré doklady k dotaci nejméně 10 let od proplacení dotace



NEUZNATELNÉ VÝDAJE

- Pořízení použitého movitého majetku

- V případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských
produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování

- DPH za předpokladu, že je možné jej nárokovat u FÚ

- Prosté nahrazení investice

- Kotle na biomasu a bioplynové stanice

- Závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů

- Výdaje do včelařství

- Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu

- Obnova vinic, oplocení vinic a sadů

- Technologie pro zpracování vinných hroznů

- Nákup vozidel kategorie L, M, N



FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

1. Financování realizace projektu EX-post.

2. Hotovostní platba max. do 100 000 Kč

3. Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu

4. Katalog stavebních prací a materiálu: ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s., Callidas.r.o.



ZAKÁZKY

do 20 000 Kč (bez DPH)

20 000 - 400 000 Kč bez DPH

(veřejný a dotovaný zadavatel)

20 000 – 500 000 Kč bez DPH

(ostatní)

400 000 Kč, resp. 500 000 Kč a více

nákup přímo

(max. do výše 100 000 Kč/projekt)

cenový marketing

výběrové řízení dle Příručky pro
zadávání veřejných zakázek



3. Postup při podání žádosti o dotaci:

PODMÍNKY

- Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi

- Za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné podat pouze jednu Žádost o dotaci
konkrétního žadatele na stejný předmět dotace

- Žadatelem požadované bodové hodnocení, které vyplnil v Žádosti o dotaci, může
změnit příslušná MAS na základě rozhodnutí Výběrové komise MAS, pouze pokud
žadatel vyplnil bodové hodnocení chybně



POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1. Žádost o dotaci si žadatel vygeneruje ze svého účtu žadatele na Portálu farmáře.

2. Vyplněnou žádost předá do kanceláře MAS v elektronické podobě včetně příloh.

3. MAS žádost vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše, žadatel poté
obdrží písemné potvrzení

4. Přijaté žádosti o dotaci prochází administrativní kontrolou a kontrolou
přijatelnosti MAS

5. Při zjištění nedostatků vyzve MAS žadatele o doplnění podané žádosti, opravu lze
provést max. 2x

6. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané
Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek



POSTUP HODNOCENÍ PROJEKU

- Hodnotící komise MAS za každou Fichi provede věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních
kritérií

- Podle dosažených bodů MAS stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci
dle bodového hodnocení

- MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o vybrána, a to do
5ti pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS

- MAS vybrané Žádosti elektronicky podepíše a předá žadateli,

- Žadatel zašle žádost přes Portál farmáře k závěrečnému ověření jeho způsobilosti před schválením

- O zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře

- SZIF po kontrole a schválení Žádostí informuje žadatele prostřednictvím seznamu projektů na jeho stránkách

- V případě chválení projektu je žadatel vyzván k podpisu Dohody

- Dohodu podepisuje žadatel osobně před pracovníkem SZIFu

M
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PORTÁL FARMÁŘE

• Elektronické prostření sloužící k podávání Žádostí o dotaci (vč. příloh), sledování realizace,
monitoringu

https://www.szif.cz/cs

• Ze strany SZIF jsou žadateli do schránky na Portálu farmáře zasílány informace o průběhu
administrace podaných žádostí

Přístup lze  zřídit na počkání v Liberci:

RO SZIF Liberec

Oddělení příjmu žádostí a LPIS

U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec III - Jeřáb

+420 724 076 142

Vlasta.Pavlikova@szif.cz



PORTÁL FARMÁŘE – Stránky SZIF



PORTÁL FARMÁŘE – Přihlášení



PORTÁL FARMÁŘE – Žádost o dotaci přes MAS



ŽÁDOST O DOTACI 



Podrobné informace k jednotlivým Fichím:

� hodnotící kritéria 
� přílohy žádosti 

� způsobilé náklady
� veřejné zakázky
�vyplnění žádosti

…

na navazujícím semináři určeném pro žadatele z programového rámce PRV.


