
Seminář pro žadatele 7. výzvy PRV
MAS Rozvoj Tanvaldska 

Jiřetín p. Bukovou - Centrum SYLVATICA

2.2.2022 od 10:00



Pogram 

1. Představení výzvy

2. Způsobilé výdaje

3. Postup podání ŽoD

4. Vyplnění  ŽoD

5. Přílohy žádosti

6. VZ - cenový marketing

7. Dotazy



1. Představení výzvy 

Příjem žádostí: 7.2.2022 – 7.3.2022

Termín registrace na RO SZIF:  11.4.2022



1. Představení výzvy

Fiche č. 8 

A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových 
aktivit - rozvoj obcí

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech,

písmeno b) Mateřské a základní školy

Alokace 4 832 079  Kč



1. Představení výzvy

žadatel:

 Obec nebo svazek obcí

 Příspěvková organizace zřízená obcí

 Školské právnické osoby / zapsané ve školském  

rejstříku, které nejsou zřízeny krajem 

či organizační složkou státu.



1. Představení výzvy 

Výše dotace

 80% celkových způsobilých výdajů (CZV)

 Min výše CZV 300 000 Kč

 Max výše CZV 1300 000 Kč



2. Způsobilé výdaje

 investice nebo pořízení DDHM 

 vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně

 v době mezi zaregistrováním ŽoD a podáním ŽoP

 nesmí se jednat o prosté nahrazení investice,

zdůvodnit v čem je zlepšení



2. Způsobilé výdaje

1. Rekonstrukce nebo rozšíření MŠ/ZŠ 

- včetně zázemí a doprovodného stravovacího a 
hygienického zařízení

- venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské 
školy 



2. Způsobilé výdaje

2. Pořízení technologií a dalšího vybavení  
MŠ/ZŠ či doprovodného stravovacího 
zařízení (pouze pro potřeby školy ne   
veřejnosti, vedlejší činnost max 20 %  
kapacity)



2. Způsobilé výdaje

3. Doplňující výdaje jako součást projektu
- úprava povrchů, odstavných ploch a  

parkovacích stání, 
- výstavba přístupové cesty v areálu 

školy, 
- oplocení; 
- venkovní mobiliář a herní prvky v 

případě ZŠ tvoří max. 30% projektu 



Kritéria přijatelnosti:

 nenavyšující kapacitu zařízení

 u učeben ZŠ pouze na kmenové učebny

 výdaje zejména na hlavní činnost



nezpůsobilé výdaje 

 úpravy prostor a vybavení pro sportovní aktivity

 prosté nahrazení investice

 Nákup knih a obdobné vybavení

 opláštění budovy nad 200 tis. Kč

 kotle, rekuperace tepla, FVE



3. Postup podání žádosti

 stažení žádosti z PF do počítače

 vyplnění žádosti

 odeslání žádosti + přílohy na MAS přes PF

 kontrola žádosti na MAS – nedostatky mimo PF

 výběr projektů – odeslání podepsané ŽoD žadateli 
mimo PF

 podání žádosti na SZIF přes PF 







Postup podání žádosti – stažení na PF











Následuje volba
- Uložit 
- Odeslat podání na MAS



4. Vyplnění žádosti

Před vyplňováním žádosti si přečíst:

�Pravidla PRV 19.2.1 – poslední verze 

�Výzvu MAS

� Instruktážní list žádosti



5. Přílohy ŽoD

 Prohlášení o souladu s PRO

 Prokázání souladu s MAP

 Informativní výpis ze školského rejstříku

 Stavební povolení / stanovisko StÚ, že není 
potřebné

 U stavebních prací rozpočet dle ÚRS



5. Přílohy ŽoD

 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

- se zákresem pořizovaného 



5. Přílohy ŽoD

 Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu 
projektu 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). 



5. Přílohy ŽoD

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

 Výpis z KN / Nájemní smlouva



6. Veřejné zakázky – přímý nákup

 do 20.000 Kč bez DPH

 Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na      
služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 20 000 Kč 

 Max. do výše 100 000 Kč bez DPH v součtu zakázek na 
projekt

 Smlouva nebo objednávka přímo s jedním dodavatelem



6. Veřejné zakázky - Cenový marketing  

Malý CM – zakázka pod 500.000 Kč bez DPH

(Při podání Žádosti o platbu)

Velký CM – zakázka 500.000 Kč – 2 / 6 mil Kč 
(součást procesu podání ŽoD do 63 dní od registrace 
žádosti 11.4.2022) 



6. Cenový marketing – způsob provedení 

- Srovnání cen na webu

- Oslovení dodavatele: email

datová schránka

doporučený dopis

osobní jednání



6. Cenový marketing – střet zájmů 

- čestné prohlášení všech osob, které 
posuzují nebo hodnotí nabídky

- pokud zadavatel sám posuzuje a hodnotí 
nabídky, tak je i on povinen toto čestné 
prohlášení doložit 



6. Cenový marketing – podmínky 

- specifikace zakázky dle ŽoD
- lhůtu pro podání nabídky /10 dní
- lhůta platnosti nabídky
- dodržení členění nabídky /kód výdaje
- prokázat oslovení dodavatele
- prokázat doručení nabídky
- alespoň 3 doručené nabídky 



6. Cenový marketing – hodnocení 

- Zápis nabídek do hodnotící tabulky
- Vybrat dodavatele
- Smlouva /objednávka 



7. Dotazy, diskuse

Kontaktní osoba: Josef Kucin, manažer PRV

tel. 728 761 585

kucin@jiretinpb.cz


