SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
MAS Pošumaví, z. s.

Program rozvoje venkova
VÝZVA č. 6
Květen 2022

Základní informace
• Vyhlášení výzvy č. 6:

26. 4. 2022

• Termín příjmu žádostí:

od 11. 5. 2022 do 26. 5. 2022

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním
přes Portál farmáře

• Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě
(do 26. 5. 2022 do 16:00 hod) kancelář MAS Pošumaví, z. s.,
Plánická 174, 339 01 Klatovy
přízemí u vchodu z Komenského ulice
• Termín registrace na RO SZIF: 29. 8. 2022
• Územní vymezení:

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

Mapa územní
působnosti MAS
Pošumaví z.s.

Důležité dokumenty


Žádost o přístup do Portálu farmáře
p. Rendlová tel. 731 536 306 – CP SZIF



Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF



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



Instrukce pro vyplnění Prohlášení o zařazení podniku

vše na webu www.masposumavi.cz
https://www.masposumavi.cz/programy-projekty-clld/aktualni-vyzvy/

Pravidla 19.2.1 - obsah


Obecné podmínky (str.4-29)



Společné podmínky (str.30-35) Seznam povinných příloh při podání (str.32-33)



Specifické podmínky (str.36-99) Články opatření, ze kterých vycházejí
jednotlivé Fiche včetně Seznamu povinných příloh pro jednotlivé Fiche



Přílohy – formuláře a metodiky (str.100 -166)
Např. příloha č.3 – Limity výdajů pro jednotlivé Fiche str. 112-121

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. 19-20):


max. do výše katalogu stavebních prací a materiálu



max. do výše znaleckého posudku



pokud jsou stanoveny limity

Limity: celkové i dle jednotlivých oblastí - viz. příl. 3 str. 112


Výdaje ze kterých je stanovena dotace vznikly nejdříve ke dni
podání Žádosti o dotaci na MAS, byly uhrazeny nejpozději do data
předložení Žádosti o platbu na MAS



Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo
uzavření smlouvy.

Nezpůsobilé výdaje


Pořízení použitého movitého majetku

(za nepoužitý majetek (stroje a zařízení) lze považovat takový movitý
majetek, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o

dotaci na MAS a nebyl používán, a to ani jeho část)

Nezpůsobilé výdaje - pokračování


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



Prosté nahrazení investice



Závlahové systémy



Výdaje do včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů



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 a jiných vozidel určených zejména
pro osobní přepravu (není-li ve spec. podmínkách jinak)



Pořízení technologií sloužících k výrobě elektrické energie



Provozní náklady, včetně spotřebního materiálu



Výdaje na objekt sloužící k parkování vozidel (není-li ve spec.
podmínkách jinak)

Společné podmínky


Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 50 tis. Kč



Maximální výše způsobilých výdajů projektu: dle nastavení MAS v jednotlivé
Fichi, 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



Za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné odeslat pouze jednu Žádost o
dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání (dle skupiny
klasifikace ekonomických činností CZ NACE) – v případě článku 20 bude
možné v dané výzvě MAS odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního
žadatele v rámci jednoho režimu podpory



Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce dotace (není-li ve spec. podmínkách jinak)



Bodování po podání žádosti na MAS nemůže žadatel měnit

Společné podmínky - pokračování


Realizace projektu – max. do 24 měsíců od podpisu Dohody



Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.



Přípustné právní vztahy: vlastnictví, spoluvlastnictví
s min. 50 %, nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka a
právo stavby

( konkrétně viz. Specifické podmínky)

Přílohy předkládané při podání Žádosti
o dotaci na MAS


V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke
dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na
SZIF pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající
správní akt 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



V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak 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


V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak katastrální mapa s
vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které
budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a
měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace).



Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) nebo se
jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie
podniku podle velikosti – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých a středních podniků dle Přílohy 5 Pravidel – Průřezové
přílohy



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



Fotodokumentace - fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu
(nedokládá se u vzdělávání a v případě pořízení mobilních strojů a mobilních
zařízení)



Přílohy pro jednotlivé Fiche (články Pravidel)



Přílohy stanovené MAS – viz. Výzva a jednotlivé Fiche

Seznam Fichí
včetně předpokládané alokace
pro rok 2022
Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 25 000 000,- Kč

Fiche č. 2: (Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování zemědělské
produkce a její uplatnění na trhu

Alokace: 2 000 000, - Kč
Typy aktivit/projektů:
- investice do zařízení na zpracování zemědělské produkce (potraviny, krmiva) a její uvádění na trh
Definice žadatele: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, krmiv, jiný subjekt ve zpracování,

uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
Způsobilé výdaje: investice do výstavby a rekonstrukce budov, pořízení strojů, nástrojů a zařízení
pro zpracování zem. produktů - balení, značení, skladování. Investice vedoucí ke zvyšování
a monitorování kvality produktů a uvádění produktů na trh, včetně investic do zařízení na čištění

odpadních vod.
Pozn. pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 pouze v kódu 012 - Uvádění zemědělských produktů
na trh, ne intervenční sklady, uvádění na trh - převážně vlastní výrobky, žadatel nesmí být velký podnik
Podpora: 35, 45, 50 % (dle velikosti podniku a výstupního produktu – I Smlouva
o fungování EU)

Fiche č. 3:

(Článek 26) Podpora lesního hospodaření a šetrných

technologií včetně zpracování lesnických produktů

Alokace: 2 000 000, - Kč
Typy aktivit/projektů:

- lesní technika pro šetrné hospodaření v lesích
- zpracování dřevní hmoty
Definice žadatele: držitelé lesů – min. 3 ha (technika a technologie les. hospodářství), fyzická

nebo právnická osoba podnikající v lesnictví, obce, DSO (provozovny)
Způsobilé výdaje: stroje a technologie pro práci v lese, výstavba a modernizace dřevozpracujícího provozu
Podpora: 50 %

Nezpůsobilými výdaji jsou: zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje, velkoplošné dělicí a velkoplošné
formátovací pily, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely
sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě

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: 2 000 000, - Kč
Typy aktivit/projektů:
- podpora drobným podnikatelům v rozvoji činností – dle CZ NACE
Definice žadatele: podnikatelské subjekty (FO a PO), mikro a malé podniky, jakož i zemědělci
Způsobilé výdaje: stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře, či ubytovacího zařízení,
pořízení strojů a technologií, úprava povrchů, výsadba zeleně
Pozn. v případě pořízení vozidla kategorie N1 musí mít žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo provozovnu na
území MAS
Podpora: 25%, 35%, 45% (dle velikosti podniku)

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: 500 000,- Kč
Typy projektů:
- vzdělávací akce (do 15 účastníků)
- informační akce (15 a více účastníků)

- exkurze (v souvislosti s projektem)
Definice žadatele: Subjekt zajišťující odborné vzdělávání
Způsobilé výdaje: technické zabezpečení, výukové materiály, cestovní výdaje, výdaje na
lektora, občerstvení, exkurzi, kancelářské potřeby, propagaci
Podpora: 60 – 90 % (dle zaměření akce – zpracování a uvádění na trh zem. produktů,
lesnictví, hospodářské subjekty - malé nebo střední podniky )

Fiche č. 7: (Článek 25) Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití
pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví

Alokace: 500 000,- Kč
Typy projektů:

- výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do 2m), značení významných
přírodních prvků
- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa

- informační značení, odpočinkové, herní a fitness prvky pro rekreaci
Definice žadatele: vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel PUPFL (sdružení, spolek)
Způsobilé výdaje: stezky, mostky, lávky, zábradlí, závory, hřiště, informační tabule,
odp. koše, odpočinková stanoviště, nákup pozemku
Podpora: 100%
Pozn. Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí
Natura 2000, PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny
platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou
03.05.2022

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: 2 000 000, - Kč
Typy projektů:
- rekonstrukce či nová výstavba lesních cest
-

obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

Definice žadatele: držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé) sdružení,

spolky, školy, obce, DSO
Způsobilé výdaje: výstavba 1L a 2L a rekonstrukce na 1 L a 2L, mosty, propustky,
brody, opěrné zdi, lesní sklady, dopr. přeložky sítí, značky, projekční a průzkumné

práce (během realizace projektu), nákup pozemku
Podpora: 90%
Pozn.lesní cesta musí být na PUPFL, nebo na pozemcích, které byly kvůli výstavbě
lesní cesty odňaty plnění funkcí lesa, přístupná veřejnosti k rekreačním účelům

Fiche č. 11: (Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Alokace: 16 000 000,- Kč
Oblasti podpory:
Veřejná prostranství v obcích

Mateřské a základní školy
Obchody pro obce
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Muzea a expozice pro obce
Investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek
Podpora: 80%

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje
obce/obcí (strategického rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek
obcí lze akceptovat i soulad s programem/plánem/strategií rozvoje svazku obcí
03.05.2022
(viz Příloha 21)

Veřejná prostranství v obcích
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel 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.
-

v režimu nezakládajícím veřejnou podporu

-

veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce

Definice žadatele: obec nebo svazek obcí
Způsobilé výdaje: - vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména 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 veřejného prostranství

- herní prvky
- doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a
manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště,
nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků, chodníky mimo veřejná
prostranství

Mateřské a základní školy
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující (od roku 2022 není
povinné) kapacitu zařízení, a to včetně souvisejícího zařízení školního stravování.
-

v režimu nezakládajícím veřejnou podporu nebo režim de minimis

Definice žadatele: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku,
které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
Způsobilé výdaje:
-

rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a
hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy

-

pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího
zařízení

-

doplňující výdaje jako součást 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) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Příklady: šatny, altán, přístupová cesta ke škole (v areálu), pítka, koupadla (jen mobilní),
počítače jen pro učitele kmenových učeben

Pozn. - v rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny, dále
sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti,
družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související
úpravy budovy školy

Mateřské a základní školy - pokračování
Nezpůsobilými výdaji jsou:
-

úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro
sport

-

odborné učebny jako jazykové, počítačové, dílny

-

venkovní zahrádka

-

kuchyňka

-

knihy a obdobné vybavení

-

kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa)

-

kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů

-

úpravy opláštění budovy pokud přesahují výši 200 000 Kč

Obchody pro obce
Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i
stabilní stánky)
-

v režimu de minimis

Definice žadatele: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí
Způsobilé výdaje: - výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného
zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady)
-

pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod

-

pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2) včetně technologií a
dalšího vybavení

-

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky) – tvoří maximálně
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Pozn. - Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je
provozovatel vybrán za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek se
zohledněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek a je s ním uzavřena písemná
smlouva, kterou žadatel doloží, nebo je splněno, že provozovatel obchodu byl vybrán
alespoň 2 roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS
Nezpůsobilými výdaji jsou: kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na
zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a
instalace solárně-termických kolektorů
- úpravy opláštění budovy pokud přesahují výši 200 000 Kč

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a
víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních
knihoven.
-

v režimu de minimis

Definice žadatele: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav,
o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

Způsobilé výdaje :
-

rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické
místnosti) včetně obecních knihoven

-

nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a
technické místnosti)

-

pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven

-

mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party
stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a
projekční technika a vybavení

-

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání,
oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně
základního vybavení) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Nezpůsobilými výdaji jsou:

- hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí
- kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů
- úpravy opláštění budovy pokud přesahují výši 200 000 Kč

Muzea a expozice pro obce
Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí
s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí
s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu
-

v režimu de minimis

Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí
Způsobilé výdaje:
-

rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušného
zázemí (šatny, umývárny, toalety)

-

pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních
vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware,
software, zabezpečovacího zařízení

-

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích stání,
oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena
dotace

Pozn. - zřizovatelem muzea nesmí být stát ani kraj
Nezpůsobilými výdaji jsou:
- vystavené exponáty
- kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla,
systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů
- úpravy opláštění budovy pokud přesahují výši 200 000 Kč

Fiche

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

MAS Pošumaví si stanovuje vlastní
preferenční kritéria pro výběr
projektů a omezuje max. výši
způsobilých výdajů u každé Fiche

Postup podání Žádosti o dotaci a výběr projektů


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



Žádost i přílohy jsou podávány na MAS přes Portál farmáře a
fyzicky se na MAS dokládají pouze větší listinné přílohy



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 (5 pracovních dní)

03.05.2022

Postup podání Žádosti o dotaci a výběr projektů
- pokračování


Věcné hodnocení = Výběrová komise MAS (9 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 s nižší požadovanou částkou dotace, v případě i této shody
bodů bude zvýhodněno místo realizace v obci, která má méně obyvatel (dle údajů
ČSÚ, k 1. 1. 2022 v obci, ve které je místo realizace projektu). Pokud i zde bude
shoda, tak projekt s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.

03.05.2022

Postup podání Žádosti o dotaci a výběr projektů
- pokračování


Výběr projektů k realizaci = Výkonná rada - schválí seznam
vytvořený Výběrovou komisí a stanovuje výši alokace

Předání vybraných žádostí na RO SZIF


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



Žadatel následně Žádost včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet

na Portálu farmáře na RO SZIF České Budějovice
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 cenový marketing (500 000 tis. bez DPH a více)

výběrové/zadávací řízení na výběr dodavatele dle Příručky zadávání
veřejných

zakázek

(zveřejněné

na

www.szif.cz).

Dokumentace

k

cenovému marketing nad 500 tis. nebo VŘ/ZŘ včetně aktualizovaného

formuláře žádosti o dotaci se nejdříve dokládá na MAS (max. do 63. kal.
dne po registraci žádosti na RO SZIF), poté se nahraje na Portál farmáře
(do 70. kalendářního dne).

Zadávání zakázek
Hotovostní platba:
– max 20 000,- bez DPH zakázka max. 100.000,- bez DPH za projekt
 Hodnota zakázky je nižší než 500.000,- (bez DPH)
- cenový marketing (3 dodavatelé)
- při zveřejnění v otevřené výzvě stačí 1 nabídka (elektronické
tržiště)
Dokládá se při Žádosti o platbu
 Hodnota zakázky je rovna nebo vyšší než 500.000,- (bez DPH)
- cenový marketing (3 dodavatelé)
- při zveřejnění v otevřené výzvě stačí 1 nabídka (elektronické
tržiště)
Dokládá se do 63 dní od registrace na RO SZIF na MAS
– kompletní dokumentace!
 Hodnota zakázky nad nebo rovno 2 000 000,- (bez DPH)
nebo 6 000 000,- (bez DPH)
- výběrové řízení dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek - OTEVŘENÁ
VÝZVA, ti žadatelé kteří nespadají pod režim ZZVZ


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…) Pozor na
doložení všech příloh požadovaných MAS pro plnění preferenčních kritérií.


Proplacení následuje do 21 kalendářních dnů od okamžiku schválení proplacení
(schválení nejpozději do 18 týdnů od zaregistrování Žádosti o platbu)

Realizace projektu, udržitelnost, archivace


Po proplacení projektu: monitorovací zpráva přes PF, odevzdat vždy do 31.7.
po dobu 5 let.



Udržitelnost projektu, archivace - Po celou dobu udržitelnosti (5 let od data

převedení dotace na účet příjemce dotace - není-li ve specifických podmínkách
Pravidel uvedeno jinak) 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

Děkuji za pozornost

