
Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV
Třanovice 4. 4. 2019



Program semináře

o Informace o MAS Pobeskydí

o Informace k výzvě č. 4 PRV MAS Pobeskydí

o Společné podmínky pro všechny opatření

o Specifické podmínky

o Postup podání žádosti o dotaci (portál farmáře)

o Generování Žádosti o dotaci

o Ukázka Žádosti o dotaci

o Diskuze



MAS Pobeskydí, z. s.

• Společenství obcí, podnikatelů a neziskového sektoru ve 
venkovském prostoru (působí v celé EU).

• Realizace strategického plánu.

• Dotační podpora na strategické aktivity.

• Prostor pro setkávání aktérů rozvoje venkova.

• Aktivita má přicházet od místních, kteří své území znají 
nejlépe a ví, co ve svém okolí potřebují!



zemědělství

příroda

infrastruktura

vzdělání

sociální pomoc



Celková finanční alokace Programu rozvoje 
venkova určená pro MAS Pobeskydí

Fiche Alokace

č.1 Investice do zemědělství 12 mil. Kč

č.2 Zemědělské produkty 5 mil. Kč

č.3 Místní nezemědělská 
produkce

14,502 mil. Kč

č.4 Investice do lesnictví 2 mil. Kč



Finanční alokace na výzvu č. 4

Fiche Alokace

č.1 Investice do zemědělství 2,15 mil. Kč

č.2 Zemědělské produkty 2 mil. Kč

č.3 Místní nezemědělská 
produkce

3,5 mil. Kč

č.4 Investice do lesnictví 1,53 mil. Kč

Výzva je „kolová“ 



Slovníček pojmů

o SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – platební agentura

o MAS – Místní akční skupina

o Fiche – opatření (zemědělství, produkty, nezemědělství, 
lesnictví)

o Portál farmáře – komunikační nástroj se SZIF

o ŽoD – Žádost o dotaci

o Dohoda – Dohoda o poskytnutí dotace (podepisuje se SZIF)

o ŽoPl – Žádost o platbu







Fiche 1 - Investice do zemědělství



Fiche 1 - Investice do zemědělství

Oblast podpory

• Hmotné a nehmotné investice v živočišné výrobě
• Investice do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu, školkařskou činnost
• Mobilní zemědělské stroje
• Peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském 
podniku

Definice žadatele zemědělský podnikatel

Výše dotace 50 % (+10 % mladý zemědělec, + 10 % ANC)

Způsobilé výdaje

1) stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a 
školkařskou výrobu
3) Peletárny, jejichž veškerá zemědělská produkce bude 
spotřebována přímo v zemědělském podniku



Zařazení výdaje

o Hmotné a nehmotné investice v ŽV a RV

o Zem. stavby a technologie pro ŽV,RV a školkařskou produkci 
(rozdělení dle primárního určení výdaje)

o Mobilní stroje (stroje určené k práci na polích jsou v RV)

o To, co pracuje na poli = RV

o To, co pracuje ve stáji, v areálu farmy = ŽV



Další podmínky

o O situování v ANC rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75% 
celkové výměry pozemků v LPIS v oblastech LFA.

o Předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření 
žadatele.

o Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.

o Stavební výdaje – vlastnictví, spoluvlastnictví s min 50% podílem, 
nájem, pacht, věcné břemeno, právo stavby.



Preferenční kritéria

o Pozor od r. 2019 změna

o Fiche 1

F1_platna.pdf


Fiche 2 - Zemědělské 
produkty



Fiche 2 – Zemědělské produkty

Oblast podpory
Hmotné  a nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů

Definice žadatele
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, a další subjekty 
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU

Výše dotace
35-50% dle produktu a velikosti podniku

Způsobilé výdaje

1) Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobku (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů)

2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 

druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních 
vod

4) Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
5) Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně 

marketingu (výstava a rekonstrukce vlastních prodejem, pojízdné 
prodejny, stánky atd.)

6) Pořízení užitkových vozů (N1 a N2 bez podkategorie G)
7) Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském, 

provozu
8) Nákup nemovitostí



Další podmínky

Potřeba zjistit kód vstupů a výstupů >> www.kodyzbozi.cz (první 4 číslice)

o Kódy způsobilých výdajů: 

o 010 - Zpracování zem. produktů (výstupní produkt spadá pod přílohu I 
Smlouvy o fungování EU) 

o 011 - Zpracování zem. produktů (výstupní produkt nespadá pod přílohu I 
Smlouvy o fungování EU) 

o 012 – Uvádění zem. produktů na trh 

o Kód 012 – Uvádění zem. produktů na trh 

o - uvádění vlastních produktů na trh včetně marketingu 

o - pořízení užitkových automobilů - limit 

o - limit na marketing – max. 100.000,- Kč 

o Kritérium přijatelnosti 

o Výrobní proces se musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin uvedených v 
Příloze I Smlouvy o fungování EU

http://www.kodyzbozi.cz/


Preferenční kritéria

o Pozor od r. 2019 změna

o Fiche 2

F2_platna.pdf


Fiche 3 – Místní nezemědělská produkce



Fiche 3 – Místní nezemědělská produkce

Oblast podpory
Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností

Definice žadatele
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé 
podniky ve venkovských oblastech, zemědělci

Výše dotace
45% malé podniky, 35% střední podniky, 25% velké 
podniky

Způsobilé výdaje

1) Stavební obnova či nová výstavba provozovny, 
kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení 
(včetně další turistické infrastruktury - stravování, 
sportoviště atd.)

2) Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení pro 
nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem 
(vozidla N1 (bez podkategorie G), hardware, 
software)

3) Doplňující výdaje (úprava povrchů, oplocení, 
zeleň,parkování atd.)

4) Nákup nemovitostí



Fiche 3 - Další podmínky 

o Nemůže žádat žadatel, který 2 roky před podání ŽoD na MAS 
ukončil stejnou nebo obdobnou činnost. 

o Nelze pořídit zemědělské a lesnické stroje 

o V rámci této fiche nemůže být podpořen projekt týkající se 
produktů spadajících pod přílohu 1 Smlouvy o fungování EU

o Kategorii podniku deklarovanou při podání ŽoD musí žadatel 
dodržet do podpisu Dohody 

o Výdaje související s ubytovacím zařízení jsou možné pouze do 
malokapacitních ubytoven s kapacitou 6-40 pevných lůžek ( bez 
přistýlek)



Fiche 3 – Další podmínky

o Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a 
lesnických strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, 
S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje) 



Režimy podpory

o De minimis

Výše limitu de minimis se vztahuje k subjektu a rozhodnému 
období – tj. ke třem po sobě následujícím účetním obdobím 
stanovených příjemcem podpory dle zákona o účetnictví. Vždy 
se jedná o současné období a dvě předcházející. V závislosti 
na účetní praxi příjemce se účetní období shoduje s kalendářním 
nebo hospodářským rokem. Pokud příjemce působí ve více 
odvětvích, celková poskytnutá podpora na jeden subjekt za 
rozhodné období nepřesáhne 200 000 EUR (resp. u podniků 
pověřených výkonem služeb obecného hospodářského zájmu 
500 000 EUR).

o Bloková výjimka



Preferenční kritéria

o Pozor od r. 2019 změna

o Fiche 3

F3_platna.pdf


Fiche 4 - Investice do lesnictví



Fiche 4 - Investice do lesnictví

Oblast podpory
Investice do lesnických technologií a do strojů a 
technologií vedoucích k efekt zpracování dřeva

Definice žadatele
Držitelé lesů (soukromé osoby, obce, svazky obcí…), osoby 
poskytující služby v lesnictví, dřevozpracující provozy

Výše dotace 50%

Způsobilé výdaje

1) Stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování

2) Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
3) Stroje pro přípravu půdy před zalesněním
4) Stroje, zařízení, technologie a stavby pro lesní 

školkařskou činnost
5) Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
6) Mobilní zdroje pro sortimentaci a pořez dříví
7) Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu



Fiche 4 - Kritéria přijatelnosti 

o Držitel lesa, který hospodaří na minimální výměře 3ha 
lesa 

o Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k 
životnímu prostředí 

o Při pořízení koně se musí jednat o plemeno 
chladnokrevného koně, který má v ČR plemennou knihu a 
absolvoval výkonnostní zkoušky 



Preferenční kritéria

o Pozor od r. 2019 změna

o Fiche 4

F4_platna.pdf


Co je to projekt?

o Soubor aktivit vedoucí k naplnění předem stanoveného 
cíle.

o Projekt vede ke splnění předem stanovených cílů.

o Cíle projektu jsou měřitelné.

o Zvýšení výkonosti a udržitelnosti zemědělského podniku, 
zlepšení konkurenceschopnosti, cílem je diverzifikovat 
činnosti podniku, zefektivnění těžby dřeva atp.

o Cílem nikdy není nákup konkrétní věci.

o Cílem projektu je pořízení traktoru – špatně!



Co uvést v popisu projektu?

o Popsat výrobní zaměření (výměra, zvířata, plodiny, čím se 
zabývám, produkty, služby…)

o Čeho chci dosáhnout (zvýšení, zkvalitnění, zlepšení 
konkurenceschopnosti, snížení nákladů…)

o Čím toho dosáhnu (např. stroj)



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

o Všechny výdaje musí splňovat princip 3 E (hospodárnost,
efektivnost, účelnost).

o Způsobilé výdaje musí být uhrazeny bezhotovostní formou
prostřednictvím vlastního účtu (v hotovosti lze uhradit výdaje
do 100 tis. Kč na projekt).

o Leasing ani věcné plnění není způsobilé.

o Nakupovat můžu od předložení ŽoD do podání ŽoP.

o Obecně není způsobilé – pořízení použitého movitého
majetku – DPH u plátců za předpokladu, že si mohou DPH
nárokovat u FÚ – prosté nahrazení investice – v případě
zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských
produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich
vysazování



Limity výdajů











Formy veřejné zakázky

Druh zadavatele

o Dotace do 50 % (včetně) - Jiný, který není definován v ZVZ 
/ ZZVZ

o Dotace 60 % a 70 % - Dotovaný (dle ZVZ) / zadavatel 
dotované VZ (ZZVZ)

o Veřejný zadavatel



Cenový marketing

o U žadatelů s dotací 50 % a menší je limit 500 tis. Kč

o U žadatelů s dotací nad 50 % je limit 400 tis. Kč.

o Vyhledat si 3 shodné nabídky (HEUREKA, zbozi.cz 
poptávka u prodejců).

o Povinnost zadat zakázku nejlevnější nabídce.



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (projekty nad 400 tis. Kč)

o Žadatel musí v případě výběrového/zadávacího řízení vybrat dodavatele před 
podpisem Dohody o poskytnutí dotace. 

o Pokud je dotovaným nebo veřejným zadavatelem postupuje podle zákona o veřejných 
zakázkách, ostatní podle Pravidel a Příručky. 

o Samostatná zakázka – součet předpokládaných obdobných dodávek, služeb či 
stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně souvisí. 

o Do 20 000 Kč – je možné napřímo zadat (součet těchto zakázek je max. 100 tis. Kč na 
projekt).

o Do 400 000 Kč (dotovaný či veřejný zadavatel) nebo do 500 000 Kč – cenový marketing 
nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště 

o Do 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo do 6 000 000 Kč (stavební práce) – uzavřená 
výzva. 

o Nad 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo nad 6 000 000 Kč (stavební práce) –
otevřená výzva (zveřejnění na profilu zadavatele, ve věstníku veřejných zakázek 
nebo na stránkách PRV) nebo Elektronické tržiště. 



Stavební řízení

o Stavebním řízením se rozumí řízení, jehož výsledkem je 
pravomocné stavební povolení, souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, územní souhlas, územní 
rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích 
prací, souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, 
certifikát autorizovaného inspektora 

o Odpovídající stavební povolení musí být platné k datu 
podání žádosti o dotaci

o Ve lhůtě pro předložení příloh po podání Žádosti o dotaci –
žadatel dokládá pravomocné odpovídající povolení stavebního 
úřadu v případě veřejnoprávní smlouvy účinné povolení 
stavebního úřadu



Provádění změn
o všechny změny ŽoD se oznamují prostřednictvím Hlášení 

o změnách.

o Hlášení o změnách je možno podat až po podpisu Dohody.



Společné podmínky pro všechny fiche

o Minimální výše způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je 
stanovena dotace 50.000,-Kč.

o Maximální výše způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je 
stanovena dotace 5.000.000,-Kč.

o Projekt je realizován na území příslušné MAS.

o Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou 
umístěny všechny nemovitosti/technologie. V případě, že je 
movitý majetek umístěn na více místech, žadatel uvede 
všechna místa.

o Projekt je v souladu s CLLLD (strategie) příslušné MAS.

o O pořadí rozhodují získané body z preferenčních kritérií!!!



Společné podmínky pro všechny fiche

o Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od převedení dotace na účet. 

o Uspořádání právních vztahů k nemovitostem –vlastnictví, spoluvlastnictví 
(min. 50%), nájem, pacht, věcné břemeno.

o ŽoD obdrží minimální počet bodů stanovených MAS.

o Realizací vznikne samostatný funkční celek (popsat do ŽoD, že disponuji 
potřebnou mechanizací).

o Závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na účet u 
malých a středních firem, 5 let u velkých firem.

o Finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace.

o Preferenční kritéria jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu.



Společné podmínky pro všechny fiche

o Žadatel může v dané Fichi a v dané Výzvě podat na stejný 
předmět podnikání jednu ŽoD.

o Bodování po podání na MAS nemůže žadatel měnit.

o Komunikace žadatel, MAS je přes Portál farmáře.

o Pracovní místa –datum vzniku v Registru ekonomických 
subjektu, vytvořit PM je možné po podání ŽoD, hodnota se 
počítá 12 měsíců před předložení Žádosti o dotaci.



Seznam předkládaných příloh při podání 
Žádosti

• V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu – stavební povolení,
projektová dokumentace. Pokud projektová dokumentace není, tak
půdorys stavby/dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s
vyznačením rozměrů stavby/technologie.

• Půdorys stavby s vyznačením rozměrů stavby/technologie

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace projektu – netýká se mobilních
strojů.

• Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele - pouze u projektů nad
1 mil. Kč způsobilých výdajů.

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (mladí zem., nezemědělci).

• Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace (v případě pořízení
mobilních strojů není potřeba)

• Nepovinné přílohy stanovené MAS – zejména ve vazbě na preferenční
kritéria (Doplňující údaje k hodnocení projektu, Čestné prohlášení stavby)



Fiche 1 - Investice do zemědělství - přílohy 
Žádosti

• Projekty na výstavbu oplocení pastevního areálu a chov 
drůbeže - souhlasné stanovisko MŽP (vzor, příloha 7 
Pravidel)

• EIA - v případě, že pro realizaci není vyžadováno posouzení 
vlivu na ŽP , čestné prohlášení žadatele uvedené v příloze 11 
(součást ŽoD)



Fiche 2 – Zemědělské produkty – přílohy 
Žádosti

o Projekty (výstupní produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy o 
fungování EU), které vyžadují EIA – sdělením že záměr 
nepodléhá zjišťovacímu řízení.



Fiche 3 – Místní nezemědělská produkce –
přílohy Žádosti

o V případě, že se projekt týká činností R93 (Sportovní, zábavní 
a rekreační činnosti) nebo I56 (Stravování a pohostinství), 
doloží žadatel dokument prokazující existencí objektu 
venkovské turistiky s návštěvností 2000 osob/rok.



Fiche 4 – Investice do lesnictví – Přílohy 
Žádosti

o Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa (Příloha 10 
Pravidel – součást formuláře Žádosti)

o Dokument o schválení platného LHP nebo potvrzení o 
převzetí LHO (protokolárně převzatý vlastnický separát).

o Stanovisko příslušného úřadu, pokud projekt podléhá EIA.



Jak postupovat při podání Žádosti o dotaci?



Zřízení účtu na Portálu farmáře



2. Odevzdání Žádosti o dotaci

• Konzultace projektových záměrů na MAS.

• Předání formuláře ŽoD na MAS + povinné přílohy probíhá 
elektronicky přes účet žadatele.

• Vybrané přílohy (nad 10 MB) je možno odevzdat v listinné 
podobě.

• Administrativní kontrola ŽoD a kontrola přijatelnosti 
(nedostatky mohou být odstraněny - žadatel je vyzván)



3. Hodnocení projektů

• Stanovení pořadí projektů

• Informování žadatelů

• MAS předává ŽoD žadatelům a ti posílají přes Portál farmáře 
na RO SZIF (do 19. 7. 2019)



4. Hodnocení na RO SZIF

o V případě zjištěných nedostatků vyzve RO SZIF žadatele, 
oprava probíhá nejprve přes MAS.



5. Doložení příloh k zrealizovanému 
výběrovému řízení 

• Předkládá se nejprve na MAS (63. kalendářních dnů od data 
zaregistrování ŽoD, tj. do 20. 9. 2019).

• Žadatelé jsou o schválení informování prostřednictvím 
internetových stránek SZIF.



6. Žádost o platbu

• Předkládá se nejprve na MAS

• Do 18 týdnů od Zaregistrování ŽoP je žádost schválená, 
proplacení do 21 dnů od schválení.



7. Podpis Dohody

o Žadatelé jsou vyzvání k podpisu se SZIF.

o Do 500 tis. Kč (respektive 400 tis Kč) za cca 22 týdnů od 
registrace projektů na RO SZIF (cca do 20. 12. 2019).

o Nad 500 tis. Kč (respektive 400 tis Kč) za cca 32 týdnů od 
registrace projektů na RO SZIF (cca do 28. 2. 2020).

o Po podpisu Dohody je vhodný čas k realizaci projektu.



Operace 19.2.1

o Pravidla https://goo.gl/2qW8MC

o Podmínky výzvy http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-
programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-4/

o Příloha č.1 Smlouvy o fungování EU (seznam produktů) 
https://goo.gl/Fn7kP2

o Klasifikace CZ-NACE (pro nezemědělce) 
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-
venkova/

o Kódy zboží (pro nezemědělce) http://www.kodyzbozi.cz/

o Příručka pro zadávání veřejných zakázek 
https://goo.gl/WNxVn3

goo.gl/Q1tvR5

https://goo.gl/2qW8MC
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-4/
https://goo.gl/Fn7kP2
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/
http://www.kodyzbozi.cz/
https://goo.gl/WNxVn3


Tip na závěr

o Výzva OPŽP Sídelní zeleň v intravilánech obcí

o Výše podpory 60 % na výsadbu přírodě blízkých dřevin + 
doplňkového mobiliáře

o Další informace v kanceláři MAS (p. Žiška, sl. Zaoralová)

o Exkurze po projektech PRV Slovensko – okres Myjava 
(farmy, regionální produkty, tradice)

o 28.-29. 5. 2019, hrazeno z CSV 



Kdo se moc ptá, moc se dozví!

MAS Pobeskydí, z. s.

739 53 Třanovice čp. 1

tel.: +420 558 431 083

e-mail: piekar@pobeskydi.cz

www.pobeskydi.cz

www.facebook.com/MASPobeskydi

Využijte možnost osobní konzultace! Jsme tady pro Vás!

tel:+420%20558%20431%20083
mailto:piekar@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/
http://www.facebook.com/MASPobeskydi

