
Výzva MAS č. 7

z Programu rozvoje venkova
Fiche 1, 2, 4, 6 a 10

7.3.2022, Sezemice

Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS Region Kunětické hory, r.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284."



Obsah semináře

1. Obsah výzvy

2. Vyhlášené fiche 1, 2, 4 a 6

3. Vyhlášená fiche 10 (článek 20)

4. Portál farmáře

5. Hodnocení a výběr projektů

6. Výběrové/zadávací řízení, cenové marketingy

7. Tipy, doporučení



Termíny

Vyhlášení výzvy MAS 26.02.2022

Zahájení příjmu žádostí o podporu od 8.03.2022

Ukončení příjmu žádostí o podporu do 29.03.2022

Registrace na RO SZIF 29.06.2022



Číslo 

Fiche
Název Fiche Oprávnění žadatelé

F1 
Investice do zemědělských 
podniků

zemědělský podnikatel

F2
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů

zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, výrobce krmiv a jiné subjekty 
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a 
vývoji zemědělských produktů

F4
Podpora investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských 
činností

podnikatelské subjekty (FO a PO) –
mikropodniky a MP ve venkovských
oblastech, zemědělci

F6 Neproduktivní investice v lesích
soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich 
sdružení

Fiche 1, 2, 4, 6 – žadatelé



Fiche Název Fiche
Alokace

pro výzvu Dotace (%)

F1 Investice do zemědělských podniků 1 000 000 Kč

50 % + 10 % 
mladý 
zemědělec + 10 
% ANC oblasti

F2
Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů
300 000 Kč

35 % SP
45 % MP

F4
Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností
300 000 Kč

35 % SP
45 % MP

F6 Neproduktivní investice v lesích 637 507 Kč 100 %

Fiche 1, 2, 4, 6 – alokace pro výzvu a dotace %



Výše způsobilých výdajů

• min. 50 tis. Kč

• max. 5 mil. Kč 
– reálně se však max. odvíjí od výše alokace

• VŽDY SE MUSÍ JEDNAT O INVESTIČNÍ VÝDAJE!!!



Způsobilé výdaje
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

• Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

• Nákup nemovitosti

Pozn: Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.



Způsobilé výdaje
Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zem. produktů,
finál. úpravu, balení, značení výrobků

• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
• investice související se skladováním zpracovávané suroviny,

výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
• investice související s uváděním vlastních produktů na trh vč.

marketingu
– např. výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen, pojízdné prodejny,

stánky, prodej ze dvora, e-shop, apod.

• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském

provozu
• nákup nemovitosti



Způsobilé výdaje
Fiche 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností

• Pouze vybrané činnosti dle CZ-NACE: 
– I (Ubytování, stravování a pohostinství)

– J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61)

– N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační 
služby)

– N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 
skupiny 81.1)

– R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)



Způsobilé výdaje
Fiche 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností

• přestavba, modernizace, statické zabezpečení či nová výstavba
provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem

– nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware,
software

• doplňující výdaje

– úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – max. 30 % projektu

• nákup nemovitosti



Způsobilé výdaje
Fiche 6 – Neproduktivní investice v lesích

• opatření k posílení rekreační funkce lesa

– značení, výstavba, rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m)

– značení významných přírod. prvků

– výstavba herních, naučných, fitness prvků 

• opatření k usměrňování návštěvnosti území

– zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor

• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků 

• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa

– mostky, lávky, zábradlí, stupně

• nákup pozemku



Článek 20
Fiche 10 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

a) Veřejná prostranství
b) Mateřské a základní školy

• Žadatel: obec (a,b), svazek obcí (a,b), škola (b)
• Míra podpory: 80 %
• Alokace celkem: 2 088 387 Kč
• Investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek

• V případě stavebních výdajů nejsou způsobilé opravy, musí se vždy 
jednat o investici, tzn. technické zhodnocení. 



Článek 20
Fiche 10 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

a) Veřejná prostranství

b) Mateřské a základní školy

• Pouze jedna žádost za jednoho žadatele 
– ale témata lze kombinovat – ve stejném režimu podpory

• Režim podpory
– De minimis – pouze b) MŠ a ZŠ

– Projekt nezakládá veřejnou podporu – téma a) i b)



Článek 20
Fiche 10 – a) Veřejná prostranství

• Veřejným prostranstvím se rozumí veřejné prostranství definované v §
34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
právních předpisů.

• Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi,
tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,
železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve
vlastnictví obce.



Způsobilé výdaje
• vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce (návsi, parky…)
úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář
(lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na
kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací
plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné
plochy
• vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla a další

solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veř. prostranství
• herní prvky
• doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání,

odstavné a manipulační plochy) - max. 30 % celkových způsobilých
výdajů projektu

• nákup nemovitosti

• Nezpůsobilé – nástupiště zastávek veř. dopravy, sportoviště,
nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků.



Článek 20
Fiche 10 – b) Mateřské a základní školy

Způsobilé výdaje

• rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ i jejího zázemí (šatny, tech. místnosti)
a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení

• venkovní mobiliář a herní prvky (u MŠ jako hl. aktivita, u ZŠ
doplňující výdaj)

• pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ či doprovodného
stravovacího zařízení

• doplňující výdaje jako součást projektu – max. 30 % celkových
způsobilých výdajů projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných
ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy,
oplocení + venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy

• nákup nemovitosti



Článek 20
Fiche 10 – b) Mateřské a základní školy

• Pozn: 

– ZŠ - pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro 
odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a 
jídelny, související zázemí  a související úpravy budovy školy

– Stravovací zařízení – musí sloužit pro MŠ/ZŠ, nikoliv veřejnost (režim 
nezakládající veř. podporu)

• Nezpůsobilé – úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity
(sportoviště, zařízení pro sport), odborné učebny, kotle, tepelná
čerpadla, systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a
instalace solárně-termických kolektorů, stavební a technologické úpravy
opláštění budovy přesahující výši 200 000 Kč.



Přílohy k žádosti
povinné pro všechna Fiche

1. Povolení stavebního úřadu (pokud není vyžadováno – prohlášení SÚ, že
není potřeba)

2. Projektová dokumentace (ověřená stavebním úřadem)
3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie
4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu
5. Formuláře pro posouzení finančního zdraví

– u projektů nad 2 mil. Kč
– Netýká se: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky,

ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní
organizace a náboženské společnosti, nadace a veřejné VŠ a školní statky/podniky.

6. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a
středních podniků

7. Nákup nemovitosti: znalecký posudek
8. Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu



Přílohy k žádosti
povinné pro Fiche 1, 2 a 4

• Fiche 1
– Souhlasné stanovisko MŽP 

• pouze u výstavby/rekonstrukce oplocení pastevního areálu, chov vodní drůbeže

– Sdělení k podlimitnímu záměru

• Fiche 2
– Sdělení k podlimitnímu záměru

• Fiche 4
– Dokument prokazující, že v okruhu 10 km se nachází objekt venkovské 

turistiky s návštěvností min. 2000 os./rok , uveden i popis způsobu 
výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru 
dokumentu



Přílohy k žádosti
povinné pro Fiche 6 a 10

• Fiche 6

– Specifické přílohy nejsou požadovány. 

• Fiche 10  a) Veřejná prostranství

– Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií 
rozvoje obce – strategického rozvojového dokumentu (příloha pravidel 21)

• Fiche 10  b) Mateřské a základní školy

– Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií 
rozvoje obce – strategického rozvojového dokumentu (příloha pravidel 21)

– Informativní výpis ze školského rejstříku obsahující aktuální kapacitu zařízení 
(ne starší než 30 KD před podáním Žádosti o dotaci na MAS)



Přílohy k žádosti
nepovinné

• Pouze vliv na bodové ohodnocení

1. Fiche 1, 2, 4 a 6: Výpis z katastru nemovitostí, případně smlouvu/dohodu 
vymezující vztah žadatele k parcele

2. Fiche 1, 2, 4 a 6: Výpis z veřejného či živnostenského rejstříku či jiné 
oprávnění k provozování činnosti

3. Pouze fiche 2: Platný certifikát - alespoň 1 z následujících: 
– KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt, Česká potravina, Česká kvalita, Český 

výrobek, Regionální potravina, Klasa, Biopotraviny, Zaručená tradiční specialita, 
Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisné označení

4. Pouze fiche 10: Anketa/dotazník / zápis z jednání s občany vč. prezenční 
listiny / zápis z jednání zastupitelstva obce  



Jak vyplnit a podat žádost o dotaci 
Portál farmáře

• Aplikace pro podání elektronické žádosti

• www.szif.cz/cs (záložka Portál farmáře vpravo nahoře)

• Nejprve je nutné založit si přístup do Portálu farmáře
– Na základě žádosti o založení přístupu na Oddělení příjmu žádostí a 

LPIS SZIF (např. v Pardubicích – ul. Boženy Němcové 231)
• Datovou schránkou

• Osobně 

• Příručka pro podání žádosti: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni
%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf



1) Přihlášení



2) Založení žádosti (1/4)

Záložka Nová podání vlevo nahoře



2) Založení žádosti (2/4)
Záložka Žádosti PRV - projektová opatření



2) Založení žádosti (3/4)

Vybrat Žádost o dotaci přes MAS



2) Založení žádosti (4/4)

Vybrat MAS Region Kunětické hory, z.s. – výzva č. 7



3) Generování
žádosti

1. Identifikační údaje 
žadatele

2. Výběr Fiche

3. Název projektu

-> Generovat žádost



4) Stažení žádosti do PC

1. Na následující obrazovce zvolit  „Pokračovat v podání“
2. Na další obrazovce stáhnout žádost kliknutím na odkaz „Žádost 

o dotaci PRV 14-20, Místní rozvoj“
3. Žádost uložit v počítači
4. Nyní je možné žádost vyplnit



5) Vyplnění žádosti

• Obsah žádosti:
– A – informace o žadateli

– B1 – popis projektu – všeobecná strana

– B2 – specifické strany žádosti

– B3 – zakázky

– C1 – výdaje projektu

– C2 – struktura financování

– E1 + E2 – preferenční kritéria

– F – hodnotící indikátory

– G – čestná prohlášení

– H – záznamový list (vyplňuje MAS)



6) Podání žádosti

A. Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami žadatel nahraje zpět do PF

– vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, 
předložit v listinné podobě 

• dojednat termín předložení předem s pracovníky MAS

B. Poté ji přes PF odešle na MAS

C. Po hodnocení a kontrole na MAS mohou nastat tyto situace:

– MAS ŽoD elektronicky nepodepsala a zaslala ji žadateli přes PF k doplnění

• Žadatel doplní a odešle přes PF znovu na MAS

– MAS ŽoD elektronicky podepsala, ŽoD je připravena k odeslání na SZIF

• Žadatel odesílá ŽoD na RO SZIF

– ŽoD nebyla vybrána (administrace byla ukončena)



Pozor změna! – fikce doručení
• Nejprve do datové schránky žadatele

– Pokud žadatel do 10 dnů datovou schránku neotevře, považuje se tento 10. den za den doručení 

• Teprve po doručení dokumentu do datové schránky je dokument publikován na 
Portálu farmáře 
– Pokud žadatel nemá datovou schránku, pak je dokument doručen při přihlášení se na Portál 

farmáře

– Nepřihlásí-li se žadatel do svého účtu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portálu 
farmáře zveřejněn, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

MAS nemůže žadatelům/příjemcům hlídat termíny.

Nastavte si zasílání informačních emailových zpráv v Portálu 
farmáře na funkční a pravidelně kontrolované emailové   
adresy.



Hodnocení a výběr projektů
1) Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

• Provádí MAS

• Žadatel může být až 2x požádán o opravení nedostatků
– Vždy do 5 pracovních dní

• Pokud žádost nesplní podmínky, bude vyřazena

• Kontrola proběhne do 40 PD nejdéle
– do lhůty se nezapočítávají dny, kdy žadatel prováděl doplnění Žádosti o

dotaci



Hodnocení a výběr projektů
2) Věcné hodnocení

• Provádí výběrová komise – orgán MAS

• Do 20 PD

• Přidělení bodů dle preferenčních kritérií
– Preferenční kritéria naleznete v jednotlivých fichích

• Žádost musí dosáhnout limitu min. počtu bodů

• Výstup: pořadí projektů podle počtu bodů



Hodnocení a výběr projektů
3) Výběr projektů (1/2)

• Provádí představenstvo MAS do 20 PD od věcného
hodnocení

• Schválení dle pořadí daného bodovým hodnocením a
dle zbývající výše alokace na Fichi

• Výstupem je seznam vybraných a nevybraných
projektů, příp. hraničních projektů výzvy

• Pokud nebude alokace dočerpána bude zbývající
alokace převedena do společného balíku
– Alokace bude přidělena hraničním projektům dle pravidel uvedených v

Interních postupech



Hodnocení a výběr projektů
3) Výběr projektů (2/2)

• Hraniční projekt výzvy
– V případě, že se projekt dostane do seznamu hraničních projektů výzvy, 

může být žadatel vyzván k tomu, zda žádost chce podpořit při snížení 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nebo se dotace vzdává 

• Lhůta na vyjádření - pouze 1-2 pracovní dny



Další kroky
výběrové/zadávací řízení, cenový marketing

• Podle hodnoty zakázky:
– Do 20  tis. Kč – není nutné uskutečňovat výběr z více dodavatelů

– Od 20  tis. Kč do limitu pro VZMR - cenový marketing 

• Zakázky s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč – cenový marketing se 
dokládá s Žádostí o platbu

• Zakázky s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč – cenový marketing se 
dokládá do 56 KD od zaregistrování žádosti na MAS a do 70 KD na RO SZIF 

– Zakázka vyšší hodnoty – výběrové řízení v otevřené výzvě

• Dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení vč. 
aktualizované ŽoD má žadatel povinnost předložit na MAS do 56 KD od 
zaregistrování žádosti na RO SZIF

• Na RO SZIF ji překládá do 70 KD od zaregistrování žádosti na RO SZIF



Další kroky

• Realizace projektu

• Podpis dohody o poskytnutí dotace na SZIF

• Žádost o platbu

• Monitoring projektu, doba udržitelnosti, kontroly na místě



Užitečné odkazy – Portál farmáře
• Návod pro zřízení přístupu do PF 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/informace_k_pristupu_
do_portalu_farmare.pdf

• Žádost o zřízení přístupu do PF 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/zadost_o_pristup_do_
portalu_farmare.pdf

• Návod na vygenerování žádosti o dotaci 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staz
eni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443
271.pdf



Užitečné odkazy - výzva

• Výzvy MAS http://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799

• Pravidla 19.2.1 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni
%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

• Pravidla pro publicitu         
https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla



Tipy a doporučení

• Nenechávejte prosím podání žádosti na poslední den
• Uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se otázek
• Konzultujte s MAS před podáním žádosti!
• Dobře si rozmyslete začátek a konec realizace projektu, tak abyste stihli

projekt zrealizovat. Berte v potaz např.:
– dobu hodnocení,
– motivační účinek, tzn. že některé náklady nesmí vzniknout před podáním

Žádosti o dotaci ani nesmí být uzavřená smlouva nebo odeslána objednávka,
– přírodní vlivy,
– povinnost výběrového řízení ,

• VŘ - doporučujeme připravit vzor smlouvy jako součást výzvy pro
předložení nabídek

• Vždy zkontrolujte soulad údajů mezi jednotlivými přílohami, které
dokládáte
– územní rozhodnutí, stavební povolení, projektová dokumentace



DĚKUJEME ZA POZORNOST
Kontakty:
MAS Region Kunětické hory, z.s.

Husovo náměstí 790

533 04 Sezemice

(kancelář v přízemí)

www.masrkh.oblast.cz

Ing. Kristýna Holečková
T: 774 293 556, E: holeckova.masrkh@email.cz
Mgr. Bc. Michaela Kaplavková
T: 777 693 680, E: kaplavkova.masrkh@gmail.com
Ing. Monika Vodvárková
T: 771 143 240, E: vodvarkova.masrkh@email.cz

Konzultační hodiny:
Pondělí 8:30 – 17:00

Konzultační hodiny jsou z důvodu
epidemiologické situace v ČR dočasně
omezeny. Osobní setkání mimo
konzultační hodiny je možné po
domluvě s manažery MAS.


