
Seminář pro žadatele 5. výzvy PRV
Palkovice 13. 2. 2020



Program semináře

o Informace o MAS Pobeskydí

o Informace k výzvě č. 5 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



Finanční alokace na výzvu č. 5

Fiche Alokace

č. 1 Investice do zemědělství 2.687.404,- Kč

č. 6 Občanská vybavenost 6.574.188,- Kč

Výzva je „kolová“ 



Slovníček pojmů

o SZIF – Státní zemědělský intervenční fond – platební agentura

o MAS – Místní akční skupina

o Fiche – opatření (zemědělství, občanská vybavenost)

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







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 podniku, zlepšení 
welfare zvířat, zlepšení konkurenceschopnosti, zvýšení 
kvality zázemí pro spolkovou činnost, zatraktivnění 
veřejného prostranství atd.

o Cílem nikdy není nákup konkrétní věci.

o Cílem projektu je pořízení diskové sekačky – špatně!



Co uvést v popisu projektu?

o Popsat výrobní zaměření/činnost (výměra, zvířata, 
plodiny, čím se zabývám…); výchozí podmínky

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

o Čím toho dosáhnu (např. stroj)

o ČEHO CHCI DOSÁHNOUT? PROČ? JAK? KDY? ZA KOLIK? 



Společné podmínky pro všechny záměry

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

o Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; výjimečně lze 
projekt realizovat i mimo území MAS.

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

o Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou 
umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně 
souvisejících objektů)/jiné movité majetky, které jsou 
předmětem projektu. 



Společné podmínky pro všechny záměry

o Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem.

o Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální 
počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi.

o Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.

o V případě využití části objektu, který je předmětem 
projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel článku nařízení, 
postupuje žadatel/příjemce dotace podle metodiky uvedené v 
Příloze 15 Pravidel 



Společné podmínky pro všechny fiche

o Žadatel může v dané Fichi a v dané Výzvě podat na stejný 
předmět podnikání jednu ŽoD. (1 Žádost = 1 režim 
podpory).

o Bodování po podání na MAS nemůže žadatel měnit.

o Komunikace žadatel, MAS je přes Portál farmáře a přes e-mail.



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



Specifikace druhu žadatele

o U žadatelů s dotací větší než 50% = dotovaný/veřejný

o U žadatelů s dotací nad 50% a menší = jiný, který není 
definován v ZVZ/ZZVZ



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

o Do 500 000 Kč– cenový marketing (po podpisu Dohody)

o Do 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo do 6 000 000 Kč 
(stavební práce) – cenový marketing před podpisem 
Dohody (63 kalendářních dnů po registraci projektu).

o Nad 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo nad 6 000 000 Kč 
(stavební práce) – dotovaní/veřejní dle ZZVZ, nedotovaní dle 
příručky Mze.



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.



Seznam předkládaných příloh 

o Pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu (dle 
obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního 
úřadu“), na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat 

o Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace 
předkládaná k řízení stavebního úřadu.

o Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v 
odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není 
přílohou projektová dokumentace 



Seznam předkládaných příloh 

o 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 (není-li součástí 
projektové dokumentace) 

o 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 
nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení 
podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 
podniků 

http://eagri.cz/public/web/file/448002/Prohlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku__malych_ci_strednich_podniku_OPR.pdf


Seznam předkládaných příloh 

o Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace 
projektu (nedokládá se u vzdělávání a v případě pořízení 
mobilních strojů). 

o Přílohy stanovené MAS >> Doplňující údaje k hodnocení 
projektu, Čestné prohlášení, že není potřeba stavební 
povolení

http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-5/


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

Definice žadatele zemědělský podnikatel

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

Způsobilé výdaje
1) stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
2) Nákup nemovitosti



Výdaje

o Hmotné a nehmotné investice v ŽV a RV

o V žádosti již není potřeba rozlišovat mezi RV a ŽV!







Další podmínky

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

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.



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)

• Doplňující informace k hodnocení projektu

http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-5/


Preferenční kritéria

o Investice do zemědělství

file:///F:/Seminář_pr_žadatele/schvalene fiche/F1_2020.pdf


Čl. 20 Občanská vybavenost

o Záměr a) Veřejná prostranství

o Záměr c) Hasičské zbrojnice

o Záměr f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven



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 Režim nezakládající veřejnou podporu



záměr a) veřejná prostranství

Oblast podpory

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství 
specifikovaná níže, a to včetně herních prvků. 
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. 

Definice žadatele Obec nebo svazek obcí. 

Výše dotace 80%

Režim podpory Režim nezakládající veřejnou podporu



Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje 
investiční výdaje, nebo drobný dlouhodobý hmotný 
majetek: 

1) 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), 
2) vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k 
dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství -
herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí 
napajedla či koupadla) 
3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, 
odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% 
projektu 
4) nákup nemovitosti 



Přijatelnost a další 
podmínky

1) Soulad s obecní strategií
2) Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce. 

1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 
SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)). 
2) Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve 
veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty 
vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno. 
3) Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné 
dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba 
pomníků. 
4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, věcné břemeno a právo stavby. 



záměr a) veřejná prostranství - přílohy

o Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem rozvoje obce

o Doplňující informace k hodnocení projektu

http://www.pobeskydi.cz/files/soulad-projektu-s-planem-rozvoje-obce.pdf
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-5/


Záměr c) hasičské zbrojnice

Oblast podpory
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení 
hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 

Definice žadatele Obec nebo svazek obcí. 

Režim podpory a výše 
dotace

Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu 
projektu, resp. výběru žadatele: 
1) Režim nezakládající veřejnou podporu 
2) Režim de minimis

80%



Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, 
jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek 
Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný 
majetek: 

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice 
i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
hasičské zbrojnice 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 
povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří 
maximálně 30% projektu 

4) nákup nemovitosti 



Přijatelnost a další 
podmínky

1) Soulad s obecní strategií
2) JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní 
působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 
početním stavu)

h) Další podmínky společné pro oba režimy

1) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné 
břemeno a právo stavby. 
2) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené 
podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, 
věcné břemeno a právo stavby. 
3) 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.
4) Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje 
na stavební a technologické úpravy opláštění budovy 
přesahují výši 200 000 Kč.



Přijatelnost a další podmínky

i) Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou 
podporu 
1) Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 

SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)). 

2) Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti 
projektu na účel nebude sloužit k provozování ekonomické 
činnosti příjemce podpory (tzn., že předmět dotace slouží 
pouze k výkonu hasičské záchranné služby, není pronajímán a 
neslouží k jinému účelu, a to ani k zájmovým činnostem).



záměr a) hasičské zbrojnice– přílohy 

o Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem rozvoje obce

o Čestné prohlášení obce, že prostory přímo souvisejí s 
výhodnem služby SDH

o STATISTICKÝ PŘEHLED ČINNOSTI JPO V V OBCÍCH MAS 
POBESKYDÍ

záměr a) hasičské zbrojnice– preferenční 
kritéria 

http://www.pobeskydi.cz/files/soulad-projektu-s-planem-rozvoje-obce.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/08-statisticky-prehled-jpo5.pdf


Záměr f) Kulturní a spolková zařízení 
včetně knihoven 

Oblast podpory

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. 

Definice žadatele

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená 
obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace 
(spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské 
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 

Režim podpory a výše 
dotace De minimis; 80%



Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, 
jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek 
Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný 
majetek.

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a 
spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, 
umývárny, toalety) včetně obecních knihoven.

2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro 
kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 
knihoven. (DLE STANOV SPOLKU)

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 
povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, 
zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu. 
4) nákup nemovitosti 



Způsobilé výdaje

Kritéria přijatelnosti 
1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li 

příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje 
obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou 
strategií místního rozvoje. 

2) V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené 
podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3) V případě, že je žadatelem nestátní nezisková 
organizace, musí se jednat o subjekt s historií alespoň 
dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v 
oblasti, která je předmětem dotace.



Přijatelnost a další 
podmínky

Další podmínky 
1) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící 

pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro 
sport včetně jejich zázemí.

2) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát 
poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po 
sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 
EUR. 

3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební 
výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
podílem, věcné břemeno a právo stavby. 

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené 
technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, 
nájem, věcné břemeno a právo stavby. 



Přijatelnost a další 
podmínky

Další podmínky 
5) V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, 
tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být 
sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace 
využíván pouze k volnočasovým aktivitám.

6) 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.

7) Nebudou podporovány projekty, u kterých 
způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč. 



Záměr f) Kulturní a spolková zařízení 
včetně knihoven

o Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem rozvoje obce

o Doplňující informace k hodnocení projektu

http://www.pobeskydi.cz/files/soulad-projektu-s-planem-rozvoje-obce.pdf
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-5/


Preferenční kritéria

o Občanská vybavenost

file:///F:/Seminář_pr_žadatele/schvalene fiche/F6.pdf


Jak postupovat při podání Žádosti o dotaci?



Zřízení účtu na Portálu farmáře













Ukázka Žádosti o dotaci

o Vzor ŽoD

file:///F:/Seminář_pr_žadatele/vzor_ZoD.pdf


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 7. 8. 2020)



4. Hodnocení na RO SZIF

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



5. Doložení příloh k zrealizovanému 
cenovému marketingu

• Předkládá se nejprve na MAS (63. kalendářních dnů od data 
zaregistrování ŽoD, tj. do 9. 10. 2020).

• Žadatelé jsou o schválení informování prostřednictvím 
internetových stránek SZIF.



Cenový marketing Nabídka 1
Nabídka 2
Nabídka 3

file:///F:/nabídka 1.pdf
file:///F:/nabídka 2.pdf
file:///F:/nabídka 3.pdf


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 za cca 22 týdnů od registrace projektů na RO 
SZIF (cca prosinec 2020).

o Nad 500 tis. Kč za cca 32 týdnů od registrace projektů na 
RO SZIF (cca leden/únor 2021).

o Po podpisu Dohody je vhodný čas k realizaci projektu.



Operace 19.2.1

o Pravidla http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-
programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-5/

o Podmínky výzvy http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-
programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-5/

o Příručka pro zadávání veřejných zakázek 
http://eagri.cz/public/web/file/573809/Prirucka_pro_zadavani_
zakazek_PRV_6._kolo__verze_4__na_web.pdf

goo.gl/Q1tvR5

http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-5/
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-5/
http://eagri.cz/public/web/file/573809/Prirucka_pro_zadavani_zakazek_PRV_6._kolo__verze_4__na_web.pdf


Informační systém skutečných majitelů

o Právnické osoby mají povinnost být v tomto registru 
zapsány!!!

https://issm.justice.cz/


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

