MAS Pošumaví, z.s.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Program rozvoje venkova
Květen 2017

Mapa územní působnosti MAS
Pošumaví z.s.

Základní informace
• Vyhlášení výzvy č. 1:
• Termín příjmu žádostí:

4. 5. 2017
od 22. 5. 2017 do 9. 6. 2017 do 14:00
hodin
Vždy po telefonické domluvě a upřesnění
času.

• Místo podání žádostí:

kancelář MAS Pošumaví, z.s.,
Plánická 174, 339 01 Klatovy
přízemí u vchodu z Komenského ulice

• Termín registrace na RO SZIF: 25. 8. 2017
• Územní vymezení:

výzva MAS se vztahuje na celé území MAS,
pro které je schválena SCLLD

Důležité dokumenty


Pravidla kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 - Operace 19.2.1



Příručka pro zadávání veřejných zakázek



Příručka pro publicitu PRV 2014-2020



Metodika posuzování finančního zdraví



Žádost o přístup do portálu farmáře



Návod na vygenerování žádosti z portálu farmáře

vše na webu www.masposumavi.cz

Pravidla 19.2.1 - obsah


Obecné podmínky (str.5-28)



Společné podmínky (str.29-33) Seznam povinných příloh (str.31)



Specifické podmínky (str.34-83) Články opatření, ze kterých vycházejí
jednotlivé Fiche 1-9 včetně Seznamu povinných příloh pro jednotlivé Fiche



Přílohy – formuláře a metodiky (str.84-146) Např. příloha č.3 – Limity výdajů
pro jednotlivé Fiche str.90-98

Financování



Financování realizace projektu Ex post - nejprve z vlastních zdrojů



Hotovostní platba max. do výše 100.000,-



Bezhotovostní platbou z vlastního účtu

Způsobilé výdaje
(Pravidla str. 16):


max. do výše katalogu stavebních prací



max. do výše znaleckého posudku stavby, 6 měsíců starý



pokud jsou stanoveny limity

Limity: např. nákup nemovitosti 10 % celkové výše výdajů,
ze kterých je dotace (viz. příl. 3 str. 90)


Výdaje ze kterých je stanovena dotace jsou uskutečněny nejdříve ke dni
podání Žádosti o dotaci, nejpozději do data předložení Žádosti o platbu



Za vznik výdaje je považováno vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy.

Nezpůsobilé výdaje


Pořízení použitého movitého majetku

(za nepoužitý majetek se v případě nákupu strojů považuje stroj, kdy je
žadatel/příjemce v technickém průkazu stroje na prvním místě, případně na
místě druhém, pokud je na prvním místě uveden prodejce nového stroje,
a zároveň byl stroj vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci
na MAS)

Nezpůsobilé výdaje - pokračování


Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování (pokud není ve FICHI
jinak)



DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ



Prosté nahrazení investice



Kotle na biomasu a bioplynové stanice



Výdaje do včelařství



Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu



Obnovu vinic, oplocení vinic a sadů



Technologie pro zpracování vinných hroznů



Nákup vozidel kategorie L a M a N



Pořízení technologií sloužících k výrobě elektrické energie

Společné podmínky


Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 50 tis. Kč



Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 5 mil. Kč, žadatel není oprávněn
předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na danou Fichi.



Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi



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



Definice žadatele / příjemce musí být splněna od data podání žádosti 5 let
(s výjimkou velikosti podniku – jen do podpisu dohody).

Společné podmínky - pokračování


Realizace projektu – max. do 24 měsíců od podpisu Dohody



Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.



Vznik nových pracovních míst – do 6 měsíců od převedení
dotace na účet příjemce s udržitelností 3 roky (malý
nebo střední podnik)/5 let (velký podnik)



Přípustné

právní

vztahy:

vlastnictví,

spoluvlastnictví

s min. 50 %, nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka

Přílohy předkládané při podání Žádosti
o dotaci na MAS


V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak
pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné)
odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část
projektu realizovat.



V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak
stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení
stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a příslušnými prováděcími předpisy.



Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku
s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud
není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu.

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na
MAS - pokračování


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 (neníli součástí projektové dokumentace).



Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání
vyžadováno.



Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele,
který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle
velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do
kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti



V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace,
znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na
MAS



Přílohy pro jednotlivé fiche (články Pravidel)



Přílohy stanovené MAS – viz. Výzva a jednotlivé Fiche

Seznam vyhlášených Fichí
včetně předpokládané alokace
2.1. Specifický cíl CLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat
ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských
podniků, posilovat jejich orientaci na trh zpracováváním
zemědělských produktů. V lesním hospodářství podporovat
hospodaření v lesích a zpracováním dřeva zvyšovat ekonomickou
výkonnost a udržitelnost jejich obhospodařování

Fiche č. 1:

(Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Modernizace výrobních faktorů

zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování
konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů
Alokace: 5 273 520,- Kč
Typy aktivit/projektů:
- investice na pořízení mobilních strojů
- investice do živočišné výroby a výroby krmiv

2.1. Specifický cíl CLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat
ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských
podniků, posilovat jejich orientaci na trh zpracováváním
zemědělských produktů. V lesním hospodářství podporovat
hospodaření v lesích a zpracováním dřeva zvyšovat ekonomickou
výkonnost a udržitelnost jejich obhospodařování

Fiche č. 2:

(Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování zemědělské produkce

a její uplatnění na trhu
Alokace: 941 690,- Kč
Typy aktivit/projektů:
-

investice do zařízení na zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh

2.1. Specifický cíl CLLD: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat
ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských
podniků, posilovat jejich orientaci na trh zpracováváním
zemědělských produktů. V lesním hospodářství podporovat
hospodaření v lesích a zpracováním dřeva zvyšovat ekonomickou
výkonnost a udržitelnost jejich obhospodařování - pokračování

Fiche č. 3:

(Článek 26) Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně

zpracování lesnických produktů
Alokace: 941 690,- Kč
Typy aktivit/projektů:
- lesní technika pro šetrné hospodaření v lesích
- zařízení pro zpracování dřevní hmoty

2.2. Specifický cíl SCLLD: Podporou nezemědělských činností
umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro
posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou
úroveň podnikání

Fiche č. 4: (Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Diverzifikace nezemědělských
činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání,
venkovské turistiky a služeb na venkově
Alokace: 753 360,- Kč
Typy aktivit/projektů:
- ubytovací zařízení pro venkovskou turistiku
- podpora drobným podnikatelům v rozvoji činností

2.2. Specifický cíl SCLLD: Podporou nezemědělských činností
umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro
posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou
úroveň podnikání - pokračování

Fiche č. 5: (Článek 14) Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro
konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na
území MAS Pošumaví
Alokace: 282 510,- Kč
Typy projektů:
- vzdělávací akce
- informační akce

3.1. Specifický cíl SCLLD: Podpora zemědělské a lesní
infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského
potenciálu funkcí lesa

Fiche č. 6:

(Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpořit původní krajinný

ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby
Alokace: 3 766 800,- Kč
Typy projektů:
- obnova zrušených polních cest
- rekonstrukce zničených polních cest

3.1. Specifický cíl SCLLD: Podpora zemědělské a lesní
infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského
potenciálu funkcí lesa - pokračování

Fiche č. 7: (Článek 25) Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití
pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví
Alokace: 1 318 380,- Kč
Typy projektů:
- výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty
- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí)
- informační značení, odpočinkové a fitness prvky pro rekreaci

3.1. Specifický cíl SCLLD: Podpora zemědělské a lesní
infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského
potenciálu funkcí lesa

Fiche č. 8:

(Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora rekonstrukce

a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících
objektů a technického vybavení
Alokace: 5 273 520,- Kč
Typy projektů:
- rekonstrukce či nová výstavba lesních cest
- rekonstrukce či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

3.1. Specifický cíl SCLLD: Podpora zemědělské a lesní
infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského
potenciálu funkcí lesa - pokračování

Fiche č. 9: (Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Stabilizace vodních poměrů
v lesích
Alokace: 282 510,- Kč
Typy projektů:
- zadržování vody v lesích a zpomalení odtoku srážkových vod
- protierozní opatření

Fiche

Nutno dosáhnout
minimálního počtu bodů v rámci
preferenčních kritérií pro příslušnou
Fichi.

Postup podání Žádosti o dotaci a výběr projektů



Ze svého účtu na Portálu farmáře si žadatel pod příslušnou MAS vygeneruje
Žádost o dotaci



Vyplněný formulář (včetně příloh) žadatel přinese v elektronické podobě
do kanceláře MAS v předem dohodnutém termínu (od 22.5. do 9.6.2017)



MAS žádost vytiskne a žadatel podepíše = termín příjmu žádosti



Žádosti je možné nejprve konzultovat s MAS



Administrativní

kontrola

(kontrola

obsahové

správnosti)

a

kontrola

přijatelnosti – provede Kancelář MAS – 2 hodnotitelé, možnost 2x vyzvat
k opravě (do 5 pracovních dní)

Postup podání Žádosti o dotaci a výběr projektů
- pokračování



Věcné hodnocení = Výběrová komise MAS (13 členů) – 2 hodnotitelé provedou
za každou Fichi věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních
kritérií v souladu s výzvou MAS. Na základě bodového hodnocení stanoví
Výběrová komise návrh pořadí projektů za každou Fichi zvlášť. V případě
shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt, který vytváří pracovní
místo, pokud i zde bude shoda, tak projekt s nižší částkou způsobilých výdajů,
v případě i této shody bodů, bude zvýhodněno místo realizace v obci, která
má méně obyvatel.

Postup podání Žádosti o dotaci a výběr projektů
- pokračování



Výběr projektů k realizaci = Výkonná rada - projedná seznam vytvořený
Výběrovou komisí a stanovuje výši alokace (nedočerpání alokace, hraniční
projekty), doporučení ke konečnému schválení Valnou hromadou



Schválení seznamu projektů = Valná hromada

Předání vybraných žádostí na RO SZIF



MAS vybrané Žádosti elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a předá
žadateli minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF České
Budějovice



Žadatel následně Žádost včetně příloh zašle přes svůj účet na Portálu farmáře
na RO SZIF České Budějovice nejpozději do 25.8.2017

Realizaci projektu nedoporučujeme, pokud nejste o realizaci projektu rozhodnuti nezávisle na případné
dotační podpoře. V této fázi může dojít k vyloučení projektu ze strany RO SZIF, i když způsobilé výdaje
vznikají již od podání žádosti na MAS.

Předání vybraných žádostí na RO SZIF
- pokračování


Kontrola přijatelnosti, administrativní kontrola – v případě zjištění nedostatků
vyzve RO SZIF žadatele k doplnění. Pro zahájení této kontroly musí
proběhnout výběrové řízení na výběr dodavatele dle Příručky zadávání
veřejných zakázek (zveřejněné na www.szif.cz). Dokumentace k VŘ včetně
aktualiz. formuláře žádosti o dotaci se nejdříve dokládá na MAS (max. 63 kal.
den po registraci žádosti na RO SZIF), poté se nahraje na Portál farmáře (do
70 kal. dne).



Pro menší zakázky do 400 tis. Kč stačí provést cenový marketing, který se
dokládá až při žádosti o platbu.

Předání vybraných žádostí na RO SZIF
-pokračování


Schválení žádosti o dotaci, podpis dohody - Po administrativní kontrole žádosti
a pro větší projekty i výběrového řízení RO SZIF vyzve žadatele k podpisu
dohody o poskytnutí dotace přímo na svém pracovišti v Českých Budějovicích
spolu s doložením povinných příloh uvedených v Pravidlech 19.2.1 (potvrzení
fin. úřadu o bezdlužnosti, pro případ režimu de minimis vyplněné Čestné
prohlášení)



Podpis dohody = závazek poskytnout dotaci při dodržení všech podmínek
uvedených v dohodě



Doporučujeme začít s realizací projektu

Realizace projektu, udržitelnost, archivace



Realizace projektu - celou realizaci projektu zajistí žadatel nejprve
z vlastních zdrojů. Délka realizace je max. 24 měsíců od podpisu Dohody.



Žádost o platbu - po ukončení realizace projektu žadatel podává žádost
o platbu a doloží příslušnou dokumentaci dle Pravidel nejdříve na MAS
po

kontrole

na

příslušný

RO

SZIF

(např.

cenový

marketing,

kopie

živnostenského oprávnění…)


Proplacení následuje do 21 kalendářních dnů od okamžiku schválení
proplacení (nejpozději do 14 týdnů od zaregistrování Žádosti o platbu)

Realizace projektu, udržitelnost, archivace


Po proplacení projektu: monitorovací zpráva přes PF, odevzdat vždy do 31.3.
po dobu 5 let.



Udržitelnost projektu, archivace - Po celou dobu udržitelnosti (5 let od přijetí
platby na účet) musí žadatel dodržovat podmínky stanovené v pravidlech
pro poskytnutí dotace (lhůta vázanosti projektu na účel) zajistit využití
k účelu, ke kterému projekt realizoval, jinak žadatel dotaci musí vrátit,
po celou dobu udržitelnosti mohou probíhat kontroly podmínek publicity,
vlastnictví a užívání výstupů projektu ke stanovenému účelu.



Veškerou dokumentaci žadatel povinně archivuje 10 let od podání žádosti

Zadávání zakázek


Hodnota zakázky do: 20.000,- (bez DPH)
– nákup přímo; součet do 100.000,- za projekt



Hodnota zakázky do: 400.000,- (bez DPH) veřejný/dotovaný zadavatel,
resp. do 500.000,- (bez DPH)
- cenový marketing (3 dodavatelé)

při zveřejnění v otevřené výzvě PF stačí 1 NABÍDKA (Profil zadavatele, Věstník
veřejných zakázek, Elektronické tržiště)


Hodnota zakázky nad nebo je rovna: 400.000,- (bez DPH) veřejný/dotovaný
zadavatel, resp. nad 500.000,- (bez DPH)
- výběrové řízení dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek

VŘ musí být doložené na MAS do 63 kalendářních dní a do 70 kalendářních dnů na
RO SZIF od registrace na SZIF.

Financování Programu rozvoje venkova
Celková výše dotace pro 1. výzvu je 18 833 980,- Kč
Celková alokace cca 75 330 000,- Kč do roku 2022.
Do konce roku 2018 je nutné zazávazkovat 50 % alokace.

Děkuji za pozornost

