
Seminář pro žadatele 
k výzvě č. 1  MAS Rozvoj Tanvaldska z PRV 

Jiřetín pod Bukovou 27.7.2018



1. Představení výzvy a vyhlášených Fichí
2. Postup podání žádosti o dotaci
3. Hodnocení a výběr projektů
4. Diskuse



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ

Vyhlášení výzvy: 19.7.2018
Příjem žádostí:                             2. – 16.srpna 2018
Místo podání žádostí: kancelář MAS RT
Registrace žádostí na RO SZIF 31.srpna 2018
Územní vymezení: území celé MAS RT



FICHE 2
B.1.3 Podpora podnikání v zemědělství

Oblast podpory
Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě
do zemědělských staveb, technologií a pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu.

příjemce dotace:  zemědělský podnikatel



FICHE 2
B.1.3 Podpora podnikání v zemědělství

Výše dotace:  50% způsobilých výdajů
+10% pro mladé začínající zemědělce 
+10% pro oblasti LFA

Výše způsobilých výdajů:   min.       50 000,-Kč
max. 5 000 000,-Kč



FICHE 2
B.1.3 Podpora podnikání v zemědělství

Preferenční kritéria 
Vytvoření pracovního místa: 40-20-10-0
Typ žadatele:  20-10-5-0
Velikost obce: 20-10-0
Využití stávajících budov nebo staveb: 20-10-0-15
Délka realizace projektu: 10-0

minimum 30 bodů



FICHE 3
E.1.2.1 Péče o krajinu - lesnická infrastruktura

Oblast podpory
Hmotné nebo nehmotné investice na  rekonstrukci a budování 
LI ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Také je 
podporována obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení.

příjemce dotace:  vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesů 



FICHE 3
E.1.2.1 Péče o krajinu - lesnická infrastruktura

Výše dotace:  90% způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů:   min.       50 000,-Kč
max. 5 000 000,-Kč



FICHE 3
E.1.2.1 Péče o krajinu - lesnická infrastruktura

Preferenční kritéria 
Délka rekonstruovaných nebo nových lesních cest: 20-10-0
Typ žadatele:  20-10-5-0
Využití stávajících budov nebo staveb: 20-10-0-15
Délka realizace projektu: 10-0

minimum 30 bodů



FICHE 4
E.1.2.2 Péče o krajinu - zemědělská infrastruktura

Oblast podpory
Hmotné nebo nehmotné investice na rekonstrukci a budování
ZI ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Také je
podporována obnova či nová výstavba souvisejících objektů a
technického vybavení (např. mosty, propustky, brody, příkopy,
nájezdy, sjezdy ze silnice).

Příjemce dotace:  obec nebo zemědělský podnikatel



FICHE 4
E.1.2.2 Péče o krajinu - zemědělská infrastruktura

Výše dotace:  90% způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů:   min.       50 000,-Kč
max. 5 000 000,-Kč



FICHE 4
E.1.2.2 Péče o krajinu - zemědělská infrastruktura

Preferenční kritéria 
Délka rekonstruovaných nebo nových polních cest: 20-10-0
Typ žadatele:  20-10-5-0
Velikost obce: 20-10-0
Využití stávajících budov nebo staveb: 20-10-0-15
Délka realizace projektu: 10-0

minimum 30 bodů



FICHE 5
B.1.2.3 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, 

snižování nezaměstnanosti

Oblast podpory
Investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (stavební obnova,
pořízení strojů a vybavení, úprava povrchů, parkovací stání).

Příjemce dotace: podnikatelské subjekty (mikropodniky a malé
podniky ve venkovských oblastech, zemědělci)



FICHE 5
B.1.2.3 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli, 

snižování nezaměstnanosti

Výše dotace:  25 % pro velké podniky 
35 % pro střední podniky 
45 % pro malé podniky 

Výše způsobilých výdajů:   min.       50 000,-Kč
max. 5 000 000,-Kč



FICHE 5
E.1.2.2 Péče o krajinu - zemědělská infrastruktura

Preferenční kritéria 
Vytvoření pracovního místa: 40-20-10-0
Typ žadatele:  20-10-5-0
Velikost obce: 20-10-0
Využití stávajících budov nebo staveb: 20-10-0-15
Spolupráce s regionálními subjekty: 20-10-0
Délka realizace projektu: 10-0

minimum 30 bodů



FICHE 6
E.1.2.3 Péče o krajinu - rozvoj společenských funkcí lesa

Oblast podpory
Projekty na:
- posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce

stezek pro turisty, výstavba herních a naučných prvků, fitness
prvků)

- usměrňování návštěvnosti území (zřizování odpočinkových
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory),

- údržba lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků),
- zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí,

stupně.
Příjemce dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.



FICHE 6
E.1.2.3 Péče o krajinu - rozvoj společenských funkcí lesa

Výše dotace:  100 % 

Výše způsobilých výdajů:   min.       50 000,-Kč
max. 5 000 000,-Kč



FICHE 6
E.1.2.3 Péče o krajinu - rozvoj společenských funkcí lesa

Preferenční kritéria 
Velikost obce: 20-10-0
Charakter aktivit projektu: 40-20-10-0
Využití stávajících budov nebo staveb: 20-10-0-15
Dotčená velikost území projektem: 30-20-10
Délka realizace projektu: 10-0

minimum 30 bodů



A. Vygenerování žádosti
Žádost o dotaci se podává přes Portál farmáře SZIF v sekci 

NOVÁ PODÁNÍ

žádosti PRV - projektová opatření

žádosti o dotaci přes MAS

Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska z.s. 
vyberete požadovanou Fichi a vygenerujete Žádost o dotaci

Žádost o dotaci (ŽoD) stáhnete do PC 



B. Kontrola žádosti
- Vyplněnou ŽoD včetně příloh se nahraje žadatel na portál

farmáře.
- MAS provede administrativní kontrolu ŽoD.
- Při nedostatcích je žadatel vyzván MAS k jejich odstranění

(max. 2x). V případě nesplnění je žádost vyřazena.
- MAS ŽoD elektronicky podepíše, čímž jí uzamkne pro další

úpravy a nahraje na Portál farmáře.

Za danou Fichi v rámci jedné výzvy MAS je možné podat
pouze jednu Žádost o dotaci.



C. Podání  ŽoD

15 kalendářních dní před Finálním termínem registrace na RO
SZIF, který je uveden ve výzvě MAS, bude na Portálu farmáře
zpřístupněno podání ŽoD.

Žadatel u své žádosti na PF vidí status „předána k podání na
SZIF“.
„Pokračovat v podání s elektronickým podpisem“
- žadatel přes pole procházet nahraje elektronicky

podepsanou ŽoD a všechny její přílohy verifikované přílohy.



C. Podání  ŽoD

- Po nahrání všech příloh provést volbu „Pokračovat v podání“

- Žadatel zaškrtne „Souhlasím s podobou žádosti a dalšími
závazky“

- Po odkliknutí políčka „Podat žádost“ probíhá inicializace
dokumentů a žádost je podána.

 Stáhnout Potvrzení o přijetí ŽoD



Obecné podmínky

 Projekt musí splňovat popis a rozsah Fiche
 U projektů nad 1 mil. Kč doložit finanční zdraví
 Max. délka trvání projektu 24 měsíců od podpisu Dohody
 Doba udržitelnosti 5 let od poslední platby příjemci
 Uznatelné výdaje od data podání ŽoD na MAS do ŽoP
 Žadatel nemá dluhy vůči FÚ
 Žadatele není v likvidaci



Neuznatelné výdaje

 Pořízení použitého movitého majetku
 Nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv,

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



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.

Vybrané projekty schválí Rada MAS

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.



Přílohy  k ŽoD

- jsou definovány výzvou MAS, pravidly PRV a Fichí

- nedoložení povinné přílohy – vyřazení žádosti

- doložení nepovinné přílohy – vyšší bodové ohodnocení 
ŽoD



???


