
Seminář pro žadatele 8. výzvy PRV
MAS Rozvoj Tanvaldska 

Jiřetín p. Bukovou - Centrum SYLVATICA

30.1.2023 od 10:00



Pogram 

1. Představení výzvy

2. Způsobilé výdaje

3. Postup podání žádosti

4. Vyplnění  žádosti

5. Přílohy žádosti

4. Veřejné zakázky - cenový marketing

5. Dotazy



1. Představení výzvy 

Příjem žádostí: 25.1.2023 – 28.2.2023

Termín registrace na RO SZIF:  13.04.2023



1. Představení výzvy

Fiche č. 8 

A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové činnosti 

a volnočasových aktivit - rozvoj obcí 

Alokace 282.499,- Kč



1. Představení výzvy

žadatel:

 Obec nebo svazek obcí

 Příspěvková organizace zřízená obcí

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

 Církevní a náboženské společnosti



1. Představení výzvy 

Výše dotace

 80% celkových způsobilých výdajů (CZV)

 Min výše CZV 50.000 Kč

 Max výše CZV 250.000 Kč



2. Způsobilé výdaje

 způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu 

s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

 Vynaložené v době mezi zaregistrováním ŽoD a 
podáním ŽoP

 Nesmí se jednat o prosté nahrazení investice,

popsat v čem je zlepšení



2. Způsobilé výdaje

 Investice do kulturního nebo spolkového zařízení 
včetně zázemí 

 Pořízení vybavení Doplňující výdaje (30 %): odstavné 
plochy, parkovací stání, oplocení, venkovní mobiliář, 
informační tabule, úprava povrchů, kuchyňka s 
vybavením

 Výdaje na opláštění budovy do výše 200.000 Kč

 Jen na činnosti uvedené ve stanovách



2. Způsobilé výdaje - příklady

 obecní kino, koncertní a divadelní sály, klubovny, 
sokolovny, obecní knihovny

 notebooky, dataprojektory (pro spolkovou činnost)

 Vybavení a technologie prostor pro pořádání 
kulturních akcí 

 mobilní zařízení pro pořádání kulturních akcí 
(podium, stany, osvětlení, audiotechnika)



 vybavení klubovny nábytkem

 zařízení  dílny pro zájmovou činnost

 knihovnický systém, čtečky e-knih, nábytek

 mobilní stavby pro klubovny

 rekonstrukce pódia (nesmí se jednat o opravu)

 kuchyňská linka včetně spotřebičů

2. Způsobilé výdaje - příklady



nezpůsobilé výdaje 

 Hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity

 Pořízení použitého movitého majetku

 Prosté nahrazení investice

 Čtenářské průkazy, knihy

 Nákup vozidel kategorie L a M a N

 Pořízení technologií k výrobě elektrické energie

 Oprava kostela



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 Programem rozvoje obce

 Platné stavební povolení 

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

 Výpis z registru skutečných majitelů



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 (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím 
měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice 
pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy



5. Přílohy ŽoD

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

 Výpis z katastru nemovitostí / nájemní smlouva

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



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)



2. Cenový marketing – způsob provedení 

- Srovnání cen na webu

- Oslovení dodavatele: email

datová schránka

doporučený dopis

osobní jednání



2. 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 



2. Cenový marketing – podmínky 

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



2. Cenový marketing – hodnocení 

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



4. Dotazy, diskuse

Kontaktní osoba: Josef Kucin, manažer PRV

tel. 728 761 585

kucin@jiretinpb.cz


