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MAS POBESKYDÍ 



MAS Pobeskydí 

• Místní akční skupiny působící na venkově 

(cca 180 v ČR) 

• Založeno v roce 2004 

• Přínos pro území (55 obcí) cca 130 mil. Kč  

 

 

 



Boudy pro telata (120 tis. Kč) 



Stavební úpravy v mateřské škole (962 tis. Kč) 



Chodník a zatrubnění silniční příkopy Horní Bludovice (1 252 tis. Kč) 



Rekonstrukce zemědělské budovy na ubytovací zařízení (1 044 tis. Kč) 



MAS Pobeskydí - současnost 

• Působnost na území 43 obcích 

• 34 členů (místní organizace a jednotlivci) 

 

 

 





MAS Pobeskydí 

• Realizace strategie našeho území 

– Podpora (dotace) pro místní subjekty 

– Základní dotační poradenství 

– Animační činnost 

– Vzdělávací a osvětová činnost 

– Individuální a partnerské projekty 

• Komerční činnost 

 



Naše strategie 

• Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Pobeskydí (2014 – 2020) 

– Podpora místního hospodářství  

=> Programový rámec Programu rozvoje venkova 

– Alokace cca 33,5 mil. Kč 

• z toho cca 17 mil. Kč na rok 2016 (2017) 

• z toho  cca 16,5 mil. Kč na rok 2019 (2020) 

 

 



Naše strategie 

• MAS Pobeskydí podporovaná témata 

– Fiche 1: Investice do zemědělství (12 mil. Kč) 

– Fiche 2: Zemědělská produkce (5 mil. Kč) 

– Fiche 3: Místní nezemědělská produkce (16,5 

mil. Kč) 

 

 

 



PROCES REALIZACE 

PROJEKTU 



Pravidla 

• Pravidla pro žadatele (podmínky pro 

poskytování dotace na projekty PRV 2014-

2020) 

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek 

• Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 

• Podmínky finančního zdraví 

 

 



Přijatelné projekty? 

• Realizované na území příslušné MAS (43 obcí 

Pobeskydí) 

• Projekt v souladu s SCLLD příslušné MAS 

• Celkový způsobilé výdaje 50 tis. Kč až 5 mil. Kč (1 mil. 

Kč začínající subjekty) 

• Žadatel nesmí být v likvidaci, není vydáno rozhodnutí o 

úpadku, vypořádány splatné závazky vůči příslušnému 

finančnímu úřadu 



Na co si dát pozor!!! 

• Stavba/část stavby, která je součástí projektu, lze užívat 

jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním 

rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve stavebním povolení… 

případně v souhlasu se změnou v užívání stavby 

• Při podání žádosti o dotaci je potřeba doložit 

pravomocné a platné odpovídající povolení 

stavebního úřadu a další přílohy 

• U projektů nad 1 mil. Kč se posuzuje finanční zdraví 

 



Na co nelze dotaci použít 

• Pořízení použitého movitého majetku 

• Nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup 

zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 

• Prosté nahrazení investice 

• Kotle na biomasu a bioplynové stanice 

• Závlahové systémy a studny vč. průzkumných vrtů 

• Výdaje na včelařství 

• Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu 

• Obnova vinic, oplocení vinic a sadů … 

• Nákup vozidel kategorie L a M a N (pokud není ve specifických 

podmínkách stanoveno jinak) 



Proces realizace projektu 

Vyhlášení 
výzvy MAS 

Příjem 
žádosti 

Hodnocení 
výběrovou 

komisí 

Kontrola na 
SZIF 

Schválení a 
podpis 
dohody 

Realizace a 
ukončení 
projektu 

Žádost o 
proplacení 

dotace 

Lhůta 
vázanosti 
projektu 

Výzva bude na stránkách www.pobeskydi.cz, rozeslána na obce, zpravodaje apod. 

http://www.pobeskydi.cz/


Proces realizace projektu 

Vyhlášení 
výzvy MAS 

Příjem 
žádosti 

Hodnocení 
výběrovou 

komisí 

Kontrola na 
SZIF 

Schválení a 
podpis 
dohody 

Realizace a 
ukončení 
projektu 

Žádost o 
proplacení 

dotace 

Lhůta 
vázanosti 
projektu 

Pouze elektronicky přes Portál farmáře (www.szif.cz).  Konzultace, školení … 

Kontrola administrativní a přijatelnosti na MAS 

http://www.szif.cz/


Proces realizace projektu 

Vyhlášení 
výzvy MAS 

Příjem 
žádosti 

Hodnocení 
výběrovou 

komisí 

Kontrola na 
SZIF 

Schválení a 
podpis 
dohody 

Realizace a 
ukončení 
projektu 

Žádost o 
proplacení 

dotace 

Lhůta 
vázanosti 
projektu 

Hodnocení dle preferenčních kritérií – místními aktéry (členy MAS). 



Principy pro určení 

preferenčních kritérií 
• Udržitelný rozvoj (udržitelnost a potřebnost 

projektu, efektivita, pozitivní vliv na životní 

prostředí apod.) 

• Inovace 

• Zaměstnanost – nová pracovní místa 

• Lokální dopad (místní zdroje, místní 

hospodářství a společenství)  

• Naplňování finančního plánu (časové) 



Proces realizace projektu 

Vyhlášení 
výzvy MAS 

Příjem 
žádosti 

Hodnocení 
výběrovou 

komisí 

Kontrola na 
SZIF 

Schválení a 
podpis 
dohody 

Realizace a 
ukončení 
projektu 

Žádost o 
proplacení 

dotace 

Udržitelnost 
projektu 

Kontrola žádosti a výběrového řízení (před podpisem dohody) !!! 



Zadávání zakázek - stručně 

• Zakázky nad 2 mil. resp. 6 mil. Kč bez DPH 

• Zakázky nad 400 tis. resp. 500 tis. Kč bez DPH 

• Zakázky nedosahující 400 tis. Kč resp. 500 tis. Kč 

• Samostatné zakázky  nepřesahující 20 tis. bez DPH 

 

 



Proces realizace projektu 

Vyhlášení 
výzvy MAS 

Příjem 
žádosti 

Hodnocení 
výběrovou 

komisí 

Kontrola na 
SZIF 

Schválení a 
podpis 
dohody 

Realizace a 
ukončení 
projektu 

Žádost o 
proplacení 

dotace 

Lhůta 
vázanosti 
projektu 

Osobně na RO SZIF v Opavě. Poslední slovo má SZIF!!! 



Proces realizace projektu 

Vyhlášení 
výzvy MAS 

Příjem 
žádosti 

Hodnocení 
výběrovou 

komisí 

Kontrola na 
SZIF 

Schválení a 
podpis 
dohody 

Realizace a 
ukončení 
projektu 

Žádost o 
proplacení 

dotace 

Lhůta 
vázanosti 
projektu 

Zrealizovat do 24 měsíců od podpisu Dohody vč. zaplacení faktur/výdajů. 



Proces realizace projektu 

Vyhlášení 
výzvy MAS 

Příjem 
žádosti 

Hodnocení 
výběrovou 

komisí 

Kontrola na 
SZIF 

Schválení a 
podpis 
dohody 

Realizace a 
ukončení 
projektu 

Žádost o 
proplacení 

dotace 

Lhůta 
vázanosti 
projektu 

Kontrola na MAS, SZIF vč. kontroly na místě. 



Proces realizace projektu 

Vyhlášení 
výzvy MAS 

Příjem 
žádosti 

Hodnocení 
výběrovou 

komisí 

Kontrola na 
SZIF 

Schválení a 
podpis 
dohody 

Realizace a 
ukončení 
projektu 

Žádost o 
proplacení 

dotace 

Lhůta 
vázanosti 
projektu 

Provozovat a neprodávat 5 let. Udržitelnost pracovního místa 3 (5) let. 



Nová pracovní místa 

• 1 pracovní místo – 1 celý úvazek zaměstnance, 

FO – živnostník (živnostenské oprávněné méně 

než 24 měsíců od podání ŽoD na MAS) 

• Přímá vazba na projekt 

• Stav zaměstnanců v dotčené provozovně 

příjemce dotace (referenční hodnota 12 měsíců 

před ŽoP)  

 

 



Časové hledisko - předběžně 

Vyhlášení výzvy 
MAS 

7-8/16 

Příjem žádosti 

8-9/16 

Hodnocení 
výběrovou komisí 

9-10/16 

Kontrola na SZIF 

12/16 

Schválení a 
podpis dohody 

3/17 

Realizace a 
ukončení projektu 

Žádost o 
proplacení dotace 

 

Lhůta vázanosti 
projektu 



FICHE 1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSTVÍ 



Oblasti podpory 

 Zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zemědělského podniku 

• Investice v živočišné výrobě 

• Investice v rostlinné a školkařské výrobě 

• Investice na pořízení mobilních strojů 

• Investice do pořízení peletovacích zařízení 

pro vlastní spotřebu v zeměděl. podniku 

 



Definice žadatele/příjemce 

dotace 
• Zemědělský podnikatel 

 



Druh a výše dotace 

• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace 

 + 10 % pro mladé začínající zemědělce 

 + 10 % pro LFA oblasti (žadatel má 

alespoň 75 % celkové výměry pozemků 

evidovaných v LPIS, situovaných v LFA 

oblastech) 



Způsobilé výdaje 

• Stavby, stroje a technologie v živočišné 

výrobě 

• Stavby, stroje a technologie pro rostlinnou 

a školkařskou výrobu 

• Peletárny, jejichž veškerá produkce bude 

spotřebována přímo v zeměd. podniku 

• Nákup nemovitosti (max. 10 %) 



Výběr z dalších podmínek 

• Předmět dotace, který je financován z této 

Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření 

žadatele (k datu zaregistrování žádosti o 

platbu) 



Výběr z dalších podmínek 

• Přípustné způsoby uspořádání právních 

vztahů k nemovitostem: 

– Vlastnictví 

– Spoluvlastnictví s min. 50 % spoluvlastnickým 

podílem 

– Nájem, pacht 

– Věcné břemeno 



Co dále určují pravidla 

• Podrobnosti administrativního postupu 

• Povinné přílohy 

• Limity některých výdajů 



FICHE 2 

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY 



Vymezení fiche 

• Investice týkající se zpracování, uvádění 

na trh nebo vývoje zemědělských produktů 

uvedených v příloze I Smlouvy o 

fungování EU nebo bavlny, s výjimkou 

produktů rybolovu a akvakultury, přičemž 

výstupem procesu produkce může být 

produkt, na nějž se uvedená příloha 

nevztahuje. 

 

http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS


Kritéria přijatelnosti 

• Projekt se musí týkat výroby potravin (pro 

lidskou spotřebu) nebo krmiv 

• Výrobní proces se pak musí týkat zpracování a 

uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v 

příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou 

produktů rybolovu a akvakultury, přičemž 

výstupní produkt nemusí být v této příloze 

uveden 



Příloha I Smlouvy o fungování 

EU - výběr 
• Živá zvířata, maso a poživatelné droby 

• Mléko a mléčné výrobky 

• Živé rostliny 

• Jedlá zelenina, rostliny, kořeny, hlízy, 

ovoce, čaj, koření … 

• Obiloviny, mlýnské výrobky 

• a další 



Definice žadatele/příjemce 

dotace 
• Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, 

výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve 

zpracování, uvádění na trh a vývoji 

zemědělských produktů uvedených v 

příloze I Smlouvy o fungování EU jako 

vstupní produkt 



Druh a výše dotace 

• Výstupní produkt je produkt spadající 

pod přílohu I Smlouvy o fungování EU => 

50 % výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace 

• Výstupní produkt není produkt spadající 

pod přílohu I Smlouvy o fungování EU => 

35 % pro střední podnik; 45 % pro mikro a 

malý podnik 



Způsobilé výdaje 

• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 

zpracování zemědělských produktů, finální 

úpravu, balení, značení výrobků … 

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov ve 

vlastnictví žadatele 

• Investice související se skladováním 

zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 

surovin … 



Způsobilé výdaje 

• Investice vedoucí ke zvýšení a monitorování 

kvality produktů 

• Investice související s uváděním vlastních 

produktů na trh vč. marketingu (vlastní prodejny, 

pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora…) 

• Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 



Způsobilé výdaje 

• Investice do zařízení na čištění odpadních 

vod ve zpracovatelském provozu 

• Nákup nemovitosti (do 10 % výdajů…) 



Výběr z dalších podmínek 

• Uspořádání právních vztahů k nemovitosti 

• V případě zpracování zemědělských 

produktů, kdy výstupním produktem je 

produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy 

o fungování EU  

– nesmí být velký podnik 

– Musí mít podpora motivační účinek 



Co dále určují pravidla 

• Podrobnosti administrativního postupu 

• Povinné přílohy 

• Limity některých výdajů 



FICHE 3 

MÍSTNÍ NEZEMĚDĚLSKÁ 

PRODUKCE 



Oblasti podpory 

• Investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností do vybraných 

nezemědělských činností dle klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE) 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace


Kritéria přijatelnosti – vybrané 

činnosti CZ-NACE 
• Zpracovatelský průmysl (C) s výjimkou 

činnost v odvětví oceli, v uhelném 

průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví 

výroby syntetických vláken, třídy 12.00 

Výroba tabákových výrobků a 25.40 

Výroba zbraní a střeliva 





Kritéria přijatelnosti – vybrané 

činnosti CZ-NACE 
• Stavebnictví (F) s výjimkou skupiny 41. 

Developerská činnost 

• Maloobchod, opravy a údržba motorových 

vozidel (G) s výjimkou oddílu 46 a skupiny 

47.3 maloobchod s pohonnými hmotami 

ve specializovaných prodejnách 



Kritéria přijatelnosti – vybrané 

činnosti CZ-NACE 
• Ubytování, stravování a pohostinství (I) 

– Zařízení v souladu s §2 odst. c) vyhlášky č. 

501/2006 Sb. – stavba ubytovacího zařízení 

– Kapacita min. 6 lůžek, max. 40 lůžek 

– Stravování a pohostinství pouze ve vazbě na 

venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu 





Kritéria přijatelnosti – vybrané 

činnosti CZ-NACE 
• Informační a komunikační činnosti s 

výjimkou oddílů 60 a 61 (M) 

• Profesní, vědecké a technické činnosti s 

výjimkou oddílu 70 (J) 

• Činnost cestovních kanceláří a agentur a 

ostatní rezervační služby (N 79) 



Kritéria přijatelnosti – vybrané 

činnosti CZ-NACE 
• Činnosti související se stavbami a úpravou 

krajiny s výjimkou skupiny 81.1 (N 81) 

• Administrativní a kancelářské činnosti (N 

82.1) 

• Pořádání konferencí a hospodářských 

výstav (N 82.3) 

• Balící činnosti (N 82.92) 



Kritéria přijatelnosti – vybrané 

činnosti CZ-NACE 
• Ostatní vzdělávání j. n. (P 85,59) 

• Sportovní, zábavní a rekreační čin.  (R 93) 

– pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo 

ubytovací kapacitu 

• Opravy počítačů a výrobků pro osobní 

potřebu a převážně pro domácnosti (S 95) 

• Poskytování ostatních osobních sl. (S 96) 





Definice žadatele/příjemce 

dotace 
• Podnikatelské subjekty (FO a PO) – 

mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech 

– Méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 

mil. EUR 

• zemědělci 



Druh a výše dotace 

• 25 % způsobilých výdajů pro velký podnik 

• 35 % způsobilých výdajů pro střední 

podnik 

• 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik 

• Režim blokové výjimky 

• Režim de minimis (200 tis. EUR, 3 roky) 



Způsobilé výdaje 

• Stavební obnova či nová výstavba provozovny, 

kanceláře či malokapacitního ubytovacího 

zařízení 

• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 

sloužícího pro nezemědělskou činnost v 

souvislosti s projektem (vč. vozů kategorie N1) 

• Doplňující výdaje jako součást projektu 

• Nákup nemovitosti (max. 10 %) 



Co dále určují pravidla 

• Podrobnosti administrativního postupu 

• Povinné přílohy 

• Limity některých výdajů 



děkuji za pozornost 

Krystyna Nováková 

MAS Pobeskydí, z. s. 

novakova@pobeskydi.cz 

www.pobeskydi.cz  

mailto:novakova@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/

