Seminář k 11. výzvě MAS
z Programu rozvoje venkova

Kateřina Niklfeldová
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
MAS Havlíčkův kraj
e-mail: niklfeldova@havlickuvkraj.cz e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz

Harmonogram výzvy
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy

11
7. 6. 2022

Datum přijetí žádostí na MAS od

7. 6. 2022

Datum přijetí žádostí na MAS do

12. 7. 2022 do půlnoci

Finální termín registrace na RO SZIF 31. 8. 2022
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014Internetové stránky MAS s odkazem
2020/vyzvy/prv/vyzva-c.-11-programna umístění výzvy
rozvoje-venkova
Kateřina Niklfeldová, 722 945 540
Pracovník poskytující informace
e-mail: niklfeldova@havlickuvkraj.cz
žadatelům
Jaroslava Hájková, 774 420 913
e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz

Investice do zemědělských podniků, čl. 17.1.a
Číslo
Fiche

2

Název Fiche

Max. míra podpory

Podpora rozvoje
zemědělských podniků

50 % výdajů, ze kterých
je stanovena dotace
+ 10 % pro mladé
začínající zemědělce
+ 10 % pro ANC oblasti

Alokace Fiche Kč

2 111 837,-

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

50 000/2 000 000

Definice příjemce dotace
Zemědělský podnikatel
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. zemědělskou
výrob
Oblasti podpory
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou
definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.
„investiční výdaj“ – výdaj, který musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle § 26 a
32a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).
Žadatel/příjemce dotace, který je účetní jednotkou, může využít vlastní klasifikaci hmotného a nehmotného majetku v
případě, kdy to umožňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
účetnictví“), a jeho prováděcí vyhlášky. Toto je podmíněno doložením příslušného dokumentu vymezujícího tuto hranici
v souladu s platnou legislativou, a to při kontrole na místě. V případě nedoložení tohoto dokumentu bude hmotný a
nehmotný majetek klasifikován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Za investiční výdaj je dále
považován nákup pozemků

1, stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
2, nákup nemovitosti

Další podmínky
1) O situování v ANC oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové
výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v ANC oblastech. Do výpočtu
se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle
NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá
kultura ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS.

2) Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu
zaměření žadatele.
3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých
jsou realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny podpořené
stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby.
V případě nákupu mobilního oplocení pro pastevní areál se uspořádání právního
vztahu k nemovitostem neprokazuje.
4) Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.

Další podmínky
5) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle
přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijatelnosti doložení
sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá
zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá
dalšímu posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. V případě, že pro
realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní
prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné
prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Toto čestné
prohlášení se doporučuje zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle
místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si
vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru
na životní prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie.

Doporučení

DŮKLADNĚ SI PROSTUDUJTE
PRAVIDLA 19.2.1

Formulář Žádosti o dotaci

•dostupný na Portálu farmáře.

Formulář Žádosti o dotaci
•Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá osobně na

podatelně Regionálních odborů SZIF, Centrály SZIF nebo na pracovištích Oddělení
příjmu žádostí a LPIS.
•Žádost o přístup lze také podat prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci
nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele.

Postup podání Žádosti o dotaci

Postup podání Žádosti o dotaci
•Postup

ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF – viz.
příloha pdf.
•Pro otevření formuláře je nutné uložit ho do PC.
•Formulář žádosti o dotaci – přes políčko menu lze otevřít
instruktážní list s návodem, co kam vyplnit.
•Důležité je vyplnit údaje o právnické či fyzické osobě a
plátcovství ve vztahu k DPH, aby se zobrazily další stránky
žádosti.
•Po vyplnění – přes políčko menu lze dát „kontrolu vyplněných
údajů“.

Formulář a postup podání Žádosti o dotaci
•Některé údaje se vyplňují automaticky na základě vyplněných polí z
předchozích stránek (např. přehled rozpočtu apod.).

Volba druhu výběrového řízení
•Příručka pro zadávání veřejných zakázek – aktuální verze 5 (červenec 2019)
•Změna pro rok 2020!!

•Malý cenový marketing – hodnota zakázky nižší než 500 000 Kč bez DPH, dokládá se k
žádosti o platbu
•Velký cenový marketing – hodnota zakázky rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez
DPH, dokládá se v rámci aktualizované žádosti o dotaci do 63. kalendářního dne od
finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS – tj.
do 2. 11. 2022! (na MAS) – 70. den na SZIF
•Výběrové řízení mimo režim zákona – hodnota zakázky od 2 000 000 Kč bez DPH u
zakázek na dodávky a služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH u zakázek na stavební
práce, dokládá se v rámci aktualizované žádosti o dotaci do 63. kalendářního dne od
finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS – tj.
do 2. 11. 2022! (na MAS) – 70. den na SZIF
•Seznam dokumentace z velkého cenového marketingu a výběrového řízení – viz příloha
pdf.

Formulář a postup podání Žádosti o dotaci
•Preferenční kritéria – viz formulář.
•Žadatelem požadované bodové hodnocení v Žádosti o dotaci nemůže být ze strany
žadatele/příjemce dotace po podání Žádosti o dotaci na MAS jakkoliv měněno a
upravováno, bodové hodnocení může změnit příslušná MAS na základě rozhodnutí
Výběrového orgánu MAS, pouze pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení chybně (MAS
nemůže navýšit bodové hodnocení preferenčního kritéria žadatele, pokud se k
danému kritériu žadatel nechce zavázat).

Přílohy, prohlášení o zařazení podniku
do kategorie, finanční zdraví
•Přílohy pro jednotlivá opatření (Fiche) – viz formulář.
•Prohlášení o zařazení podniku do kategorie – žadatel generuje interaktivní pdf na
Portálu farmáře, Průřezové přílohy.
•Finanční zdraví - žadatel plní podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 2 000 000 Kč.
•Hodnocení FZ se provádí za poslední 3 uzavřená účetní období, tj. tři po sobě
navazující období bezprostředně předcházející roku podání žádosti.
•Pokud byl podnik založen nebo fyzická osoba zahájila činnost (tj. subjekt bez historie),
pak se finanční zdraví prokazuje pouze za 2 uzavřená účetní období.

•Podkladem pro hodnocení FZ jsou vyplněné formuláře, které mají formu pdf.
Formuláře se vygenerují na Portálu farmáře v závislosti na způsobu vedení účetnictví,
nebo daňové evidence.

Přílohy, prohlášení o zařazení podniku
do kategorie, finanční zdraví

Podání Žádosti o dotaci na MAS,
administrativní kontrola
•V termínu stanoveném výzvou MAS včetně příloh.

•Dle manuálu k podání – přihlásit se na Portál farmáře, pokračovat v podání bez elektronického podpisu
(žadatel nepotřebuje mít zřízen elektronický podpis, podepisuje pak až MAS k podání na SZIF po
administrativní kontrole a výběru projektů k podpoře), nahrát žádost a přílohy, podat na MAS.
•Žadatel podává žádost i přílohy přes Portál farmáře naskenované ve formátu pdf (kromě interaktivních
vzorových formulářů pdf, ty se neskenují).

•MAS zveřejní seznam přijatých žádostí o dotaci do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu.
•MAS provede kontrolu obsahové správnosti, formálních náležitostí a přijatelnosti a dalších podmínek
vztahujících se pro daný projekt.
•Kontrola zaznamenána do kontrolního listu.

•Zjištění nedostatků – MAS vyzve žadatele přes PF (emailem) k doplnění ŽoD s pevně daným termínem
minimálně 5 pracovních dní.
•Žadatel může provést opravu max. 2x
•Při nedoplnění = ukončení administrace

•O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.

Hodnocení projektů (výběr)
•Výběrový orgán MAS – věcné hodnocení za každou Fichi dle předem stanovených preferenčních kritérií v
souladu s výzvou MAS.
•Výsledky hodnocení včetně zdůvodnění MAS zaznamená do formuláře Žádosti o dotaci (strana E2), žadatel
na stranu E2 nic nedoplňuje.
•Programový výbor stanoví pořadí projektů na základě bodového hodnocení a finančních prostředků
alokovaných na danou výzvu/Fichi (do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení).
•MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a výběru/nevýběru Žádosti o dotaci – do 5 pracovních dnů
od schválení výběru projektů MAS.

•MAS vyhotoví seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci – do 5 pracovních dnů od schválení výběru
projektů MAS.
•Vybrané Žádosti o dotaci MAS elektronicky podepíše a přílohy předá žadateli přes Portál farmáře –
minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF.
•Po obdržení podepsané Žádosti o dotaci žadatel podává žádost a přílohy přes Portál farmáře na SZIF –
nejpozději do finálního termínu registrace –31. 8. 2022.
•SZIF může poté žadatele vyzvat k doplněné neúplné dokumentace – max. 1x.
•Veškeré informace a dokumenty SZIF k žádosti jsou ke stažení na Portálu farmáře žadatele.

Konzultace poskytuje:
Kateřina Niklfeldová, tel. 722 945 540
niklfeldova@havlickuvkraj.cz
Jaroslava Hájková, tel. 774 420 913
hajkova@havlickuvkraj.cz
Děkujeme za pozornost ☺

