
Seminář k avízu 4. výzvy PRV
MAS Rozvoj Tanvaldska 

Jiřetín p. Bukovou - Centrum SYLVATICA

5.3.2020 od 10:00



Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska č.4 PRV

Předpokládaný termín vyhlášení: 4/2020

- Fiche č. 2 – B.1.3 Podpora podnikání v zemědělství 

Alokace 2.873.004 Kč

- Fiche č. 8 – A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové 
činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí 

Alokace 6.270.000 Kč



Fiche č.8 - žadatel

 Obec nebo svazek obcí

 Příspěvková organizace zřízená obcí

 Neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)

 Církevní a náboženské společnosti



Fiche č.8 - žadatel

 existence subjektu alespoň 2 roky

 pouze 1 žádost o dotaci

 uspořádané právní vztahy k nemovitostem 

 přístup na Portál farmáře https://www.szif.cz/cs

 Zapsán v registru skutečných majitelů 
https://issm.justice.cz/



Fiche č.8 – projekt

 Realizace do 24 měsíců ode dne podpisu dohody

 Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek

 Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data 
převedení dotace na účet příjemce dotace

 získá minimální počet bodů stanovený MAS v rámci 
preferenčních kritérií



Fiche č.8 – výše dotace

 80% celkových způsobilých výdajů (CZV)

 Min výše CZV 100.000 Kč

 Max výše CZV 1.000.000 Kč



Fiche č.8 – financování projektu

 Hotovostní platba do výše max. 100 000,- Kč

 Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím 
vlastního bankovního účtu

 Drobné výdaje do 10.000 Kč 

(max do 100. 000 Kč za projekt)



Fiche č.8 – financování projektu

 Malý cenový marketing do 500.000 Kč bez DPH

 Velký cenový marketing 500.000 Kč 

až 2.000.000 /6.000.000 Kč

 Výběrové řízení dle zákona



Fiche č.8 – způsobilost výdajů

 způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s 
principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

 Vynaložené v době mezi podáním ŽoD a ŽoP

 Nejedná se o prosté nahrazení investice



Fiche č.8 – způsobilé výdaje
 Investice do kulturního a spolkového zařízení včetně 

zázemí (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové 
domy)

 pořízení vybavení (k činnostem dle stanov spolku)

 Doplňující výdaje (30 %): odstavné plochy, parkovací 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, 
úprava povrchů

 Výdaje na opláštění budovy do výše 200.000 Kč



Fiche č.8 – příklady způsobilých výdajů
 obecní kino, koncertní a divadelní sály, klubovny, 

sokolovny, obecní knihovny

 notebooky, dataprojektory (pro spolkovou činnost)

 kroje (např. pro folklorní soubor)

 lavice a stoly pro pořádání kulturních akcí (jako 
vybavení daného zařízení)

 venkovní parket, podium (jako součást kulturního 
zařízení)



Fiche č.8 – příklady způsobilých výdajů
 pec (pro pekařský spolek), keramická (pro výtvarný 

spolek)

 knihovnický systém, čtečky e-knih, regály, sedací 
vaky, bibliobox

 LED panely na projekci 

 indiánské týpí (jako vybavení pro spolkovou činnost, 
nikoli jako klubovna)

 rekonstrukce pódia (nesmí se jednat o opravu) 



Fiche č.8 – nezpůsobilé výdaje

 Hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity

 Pořízení použitého movitého majetku

 Prosté nahrazení investice

 Nákup vozidel kategorie L a M a N

 Pořízení technologií k výrobě elektrické energie

 Oprava kostela



Fiche č.8 – příklady nezpůsobilých výdajů

 mobilní klubovna, maringotka a pod. –jde o  
vytvoření nového zařízení

 čtenářské průkazy (čipové karty), audioknihy –
provozní výdaje

 Kuchyňka - nejedná se o „zázemí“, lze pouze 
šatny, umývárny, toalety kluboven



Fiche č.8  - přílohy k žádosti

 Prohlášení o souladu s Programem rozvoje obce

 Doklad o souladu s SCLLD 

 Platné stavební povolení 

 V případě, že projekt nevyžaduje stavební 
povolení, bude vyžadováno čestné prohlášení 
žadatele včetně stanoviska stavebního úřadu



Fiche č.8  - přílohy k žádosti

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená 
projektová dokumentace 

 Půdorys stavby/dispozice technologie v odpovídajícím 
měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k 
projektu/části projektu, pokud není přílohou 
projektová dokumentace 



Fiche č.8  - přílohy k žádosti

 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

 Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele      
u něhož je prokázání vyžadováno (projekt nad 1 mil Kč). 



Fiche č.8  - přílohy k žádosti

 Fotodokumentace – aktuální stav místa realizace 
projektu (netýká se pořízení mobilních strojů)

 V případě nákupu nemovitosti  znalecký posudek,        
ne starší než 6 měsíců před podáním ŽoD na MAS.



Fiche č.2 - žadatel

 Zemědělský podnikatel



Fiche č.2 – výše dotace

 50% celkových způsobilých výdajů (CZV)

+ 10 % ANC oblasti

+ 10% mladý , začínající zemědělec

 Min výše CZV 100.000 Kč

 Max výše CZV 1.000.000 Kč



Fiche č.2 – způsobilé výdaje

 Investice do staveb

 Investice do technologií a strojů

 Nákup nemovitostí



Dotazy, konzultace

Kontaktní osoba: Josef Kucin, manažer PRV

tel. 728 761 585

kucin@jiretinpb.cz


