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2

Datum vyhlášení výzvy

19. 2. 2018

Datum přijetí žádostí na MAS od

5. 3. 2018

Datum přijetí žádostí na MAS do

19. 3. 2018 do 15 hodin

Plánovaný termín registrace na RO
SZIF

17. 5. 2018

www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014Internetové stránky MAS s odkazem
2020/vyzvy/vyzva-c.2-z-programu-rozvojena umístění výzvy
venkova
Pracovník poskytující informace
žadatelům

Jaroslava Hájková, 774 420 913
email:hajkova@havlickuvkraj.cz

PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE
Čl. 14
Číslo
Fiche

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace Fiche Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

1

Odborné
vzdělávání
a poradenství
pro
podnikatele

Dle Pravidel 19. 2.1 (str. 37)
90 %, 70 % a 60 %

255.000,-

50 000 / 5 000 000

Definice příjemce dotace

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce
Stručný popis Fiche

Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce
Oblasti podpory

Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy.
Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů
nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.

Způsobilé výdaje
Podporu lze poskytnout pouze na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění
vzdělávacích/informačních akcí, které odpovídají účelu podpory.
Vzdělávací akce zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Informační akce zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Vzdělávací akce zaměřené na lesnictví

Informační akce zaměřené na lesnictví
Vzdělávací akce zaměřené na hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky
působícími ve venkovských oblastech
Informační akce zaměřené na hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky
působícími ve venkovských oblastech

Kritéria přijatelnosti
1) Žadatel/příjemce dotace má vzdělávání v předmětu činnosti
2) Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných
vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání
3) Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na
aktivity podporované v rámci PRV

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Čl. 17, odst. 1, písm. b)
Číslo
Fiche

Název
Fiche

3

Podpora
zpracování
a uvádění
zemědělský
ch produktů
na trh

Max. míra podpory
Výstupní produkt nespadá pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU
Mikro a malý podnik 45 %
Střední 35 %
Výstupní produkt spadá pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU
50 % (mikro, malý, střední i velký podnik)
Definice příjemce dotace

Alokace Fiche
Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

1.530.750,-

50 000/5 000 000

Zemědělský podnikatel (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro
lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace.
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU25 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, přičemž
výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.

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

Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných
pro realizaci projektu)
Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
zpracování s výjimkou odpadních vod
Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů
Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce
prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Nákup nemovitostí

Kritéria přijatelnosti
 Projekt se musí týkat
krmiv. Výrobní proces
uvedených v příloze
a akvakultury a medu,

výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo
se pak musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků
I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu
přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden.

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

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

LESNICKÁ INFRASTRUKTURA
Čl. 17, odst.1, c)
Číslo
Fiche

4

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace
Fiche v Kč

Lesnická
infrastruktura

90 %
Podpora je poskytována v souladu
s podmínkami čl. 40 Nařízení Komise (EU)
č. 702/2014.

1.176.000,-

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč
50 000 / 5 000 000

Definice příjemce dotace

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se
lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.
Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována
i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

Způsobilé výdaje
investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi
lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty
1L a 2L, včetně souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky,
brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní
zařízení, dopravní značky, body záchrany)
nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb
dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích
osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.);
projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;
nákup pozemku

Kritéria přijatelnosti
Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního
prostředí;
Výstavba lesních cest (1L nebo 2L) a rekonstrukce lesních svážnic (3L) nebo
technologických linek (4L) na lesní cesty 1L nebo 2L bude podporována
pouze v případě, že realizací takového projektu nedojde v rámci lesního
majetku žadatele (na úrovni lesního hospodářského celku nebo příslušné
části zařizovacího obvodu) ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad
hodnotu optimální;

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH
Čl. 25 (NIL)
Číslo
Fiche

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace Fiche Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

10

Podpora společenských
funkcí lesa

100% dotace

1.500.000,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů
Stručný popis Fiche
Podpora v rámci Fiche zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
činností využívajících společenského potenciálu lesů
Oblasti podpory
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a
rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území,
např. zřizování odpočinkových stanovišť, rozhleden, přístřešků, informačních tabulí, závor. Realizovat lze také
opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Lze i nakoupit pozemek. Projekty musí být realizovány
na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.

Způsobilé výdaje
1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory
3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,
4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky,
zábradlí, stupně)

5) nákup pozemku

Kritéria přijatelnosti
1) Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště
chráněných území a oblastí Natura 2000
2) PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou
zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo
platnou lesní hospodářskou osnovou

INVESTICE DO LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ
A ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH
MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH, Čl. 26
Číslo
Fiche

Název Fiche

11

Investice
do lesnických
technologií
a techniky

Max. míra podpory

Alokace
Fiche v Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

50 % v souladu s podmínkami čl. 41
Nařízení Komise č. 702/2014

1.000.000,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace

Investice do techniky a technologií pro lesní hospodářství: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří
jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním
podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými
obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo
právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo
souvisejícím odvětví (i zemědělský podnikatel), které splňují definici mikro, malého a středního podniku, a obce a právnické
osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (držitel

Stručný popis Fiche a oblasti podpory
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií
určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje
a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů
včetně dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a
zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též
výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně
technologického vybavení.

Způsobilé výdaje
stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
dopravy dříví
stroje ke zpracování potěžebních zbytků
stroje pro přípravu půdy před zalesněním
stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení
nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

Kritéria přijatelnosti
V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství je žadatel vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo
vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné
lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na
minimální výměře 3 ha (Tato podmínka se nevztahuje na způsobilé výdaje kůň pro práci v lese a klanicový vyvážecí
vlek za koně.)
V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje a
technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování
půdního povrchu); (Za stroje šetrné k životnímu prostředí se v případě vozidel považují stroje s max. výkonem motoru
do 150 kW (včetně) a s největší technicky přípustnou hmotností na každou nápravu do 6,0 t (včetně), v opačném
případě musí být kola na nápravě s vyšší hmotností opatřena pneumatikami širšími než 450 mm nebo individuálními
pásy nebo kolopásy.)
V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost, mohou být podporovány jen
lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa
V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, je žadatel evidován v systému
evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti

Kritéria přijatelnosti
V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které
jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa;
V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR vedenou
plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení (Plemena norik, slezský norik, českomoravský belgik.) Podpora
se vztahuje jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky (Výkonnostní zkouškou se rozumí zkoušky
výkonnosti chladnokrevných klisen, nebo závěrečné zkoušky chladnokrevných hřebců v testačních odchovnách.
Hřebci, kteří nejsou v testačních odchovnách, absolvují zkoušky výkonnosti klisen.)
V případě investic do technického vybavení dřevozpracujících provozoven jsou investice související s použitím
dřeva jako suroviny nebo zdroje energie omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním;
za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva
a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva (Nepodporuje se ostatní navazující
zpracování dřeva, včetně technologie pro výrobu nábytku, dveří, oken, zárubní (např. CNC stroje, nebo
velkoplošná dělící či velkoplošná formátovací pila). Pro účely Fiche se za průmyslové zpracování považuje
průmysl papírenský.)

Podání Žádosti o
dotaci

Přihlášení na
Portál farmáře
Přístup do Portálu farmáře
(přihlašovací jméno a heslo)
žadatel získá
 na podatelně Regionálních
odborů SZIF (i pracoviště v
působnosti RO – Havlíčkův
Brod) a Centrály SZIF.
 prostřednictvím datové
schránky nebo e-Podatelny
s elektronickým podpisem.

Podání žádosti
Žádost o dotaci (ŽoD) musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu
Farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s pravidly
operace 19.2.1
Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně
povinných, příp. nepovinných příloh na MAS přes Portál farmáře
v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS
Některé přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci jsou součástí
formuláře Žádosti o dotaci!!
Nepovinné přílohy stanovené MAS jsou uvedeny ve Výzvě!
Vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům,
předložit v listinné podobě

Možnost žadatele konzultovat ŽoD s MAS

Podání žádosti

Žadatel vybere MAS,
přes kterou bude
žádat o dotaci

Generování
formuláře žádosti
Vyplnit hlavičku
Vybrat Fichi z aktuální
výzvy, v rámci které chce
žadatel žádat
Zvolit název projektu

Generovat žádost

Generování
formuláře žádosti

Stáhnout a uložit
Žádost o dotaci do PC
(nutné pro zobrazení
Žádosti)

Formulář ŽoD
 Důležité je vyplnit pole
12 a 13, aby se
zobrazily všechny
strany Žádosti.
Pod tlačítkem MENU je umístěn
instruktážní list

Formulář ŽoD

Formulář ŽoD
Automatický výpočet data
předložení ŽoP na MAS
(15 kalendářních dní před
termínem předložení na RO)

Specifické strany
čl. 19.1.b –
Podnikání…
Při výběru CZ-NACE: R 93
(Sportovní, zábavní a
rekreační činnosti) nebo I 56
(Stravování a pohostinství)
se objeví sekce k
nadefinování objektu
venkovské turistiky (okruh
10 km, návštěvnost min.
2000 os./rok).

Specifické strany
čl. 17.1.b –
Potravinářství
Příklad

Formulář ŽoD
Nadefinování zakázky
- vyplňuje žadatel
zde na straně B3.
Výše zakázky - automaticky se napočítává z
údajů ze strany C1 – Výdaje projektu.

Formulář ŽoD

Přiřazení k zakázce

Formulář ŽoD

Přehled rozpočtu –
vyplňuje se
automaticky na
základě údajů
uvedených na
předchozích
stranách.

Formulář ŽoD

Formulář ŽoD
Žadatelem požadované
bodové hodnocení v Žádosti o
dotaci nemůže být ze strany
žadatele po podání Žádosti o
dotaci na MAS jakkoliv
změněno a upravováno

Formulář ŽoD

Formulář ŽoD
 Nově - povinnost žadatelů identifikovat
skutečné majitele dle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu („AML zákon“). Každý žadatel,
který není fyzickou osobou nebo
právnickou osobou veřejného práva, musí
uvést do formuláře Žádosti o dotaci
formou čestného prohlášení seznam svých
skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4
AML zákona. Pokud žádná fyzická osoba
nenaplňuje definici skutečného majitele
podle AML zákona, pak žadatel uvede do
formuláře Žádosti o dotaci tuto skutečnost.

Formulář ŽoD

Vyplňuje MAS –
zaznamenává jednotlivé
úkony, které jsou s ŽoD
prováděny.
V případě potřeby může
přidat řádek a provést
záznam nad rámec
požadovaných.

Kontrola ŽoD

Po vyplnění údajů je
vhodné provést kontrolu:
MENU – Kontrola
vyplněných údajů.

Podání ŽoD na
MAS
 Podání ŽoD včetně příloh v termínu stanoveném výzvou MAS!!!

 Žadatel podává ŽoD přes Portál farmáře i s přílohami
 Následná administrace probíhá pouze přes Portál farmáře

 Datum podání ŽoD = datum odeslání Žádosti přes PF
 O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel potvrzení z
Portálu farmáře, při předložení listinných příloh, tištěné potvrzení od MAS
 MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na internetových stránkách do 5
pracovních dní od ukončení příjmu

Administrativní
kontrola
 MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a
dalších podmínek vztahujících se na daný projekt
 Kontrola zaznamenána do kontrolního listu

 Zjištění nedostatků – MAS vyzve žadatele přes Portál farmáře 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
 Výběrový orgán MAS – věcné hodnocení za každou Fichi dle
předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS
 Výsledky hodnocení (bodování) včetně zdůvodnění MAS
zaznamená/přepíše do formuláře Žádosti o dotaci
 MAS stanoví pořadí projektů na základě bodového ohodnocení a
finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi
 Do 20 pracovních dní od provedení věcného hodnocení

Hodnocení
projektů
 MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a

vybrání/nevybrání jeho ŽoD
 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 projekty (ŽoD) MAS elektronicky podepíše, přílohy
verifikuje a předá žadateli přes Portál farmáře
 Minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na
RO SZIF (Viz. Výzva)

Elektronické
podepsání
MAS podepíše ŽoD po
provedení všech
administrativních
úkonů – po podpisu
se ŽoD uzamkne.
Podpis nelze zrušit,
je-li ŽoD podepsána
omylem žadatelem,
musí žadatel
vygenerovat ŽoD
novou z PF.

Registrace
Žádosti o dotaci
– ŽADATEL !!
Po obdržení
podepsané ŽoD a
příloh od MAS
zaslaných přes
Portál farmáře
žadatel přes
Portál farmáře
pokračuje v
podání.
Je třeba vybrat možnost Pokračovat v podání
S ELEKTRONICKÝM PODPISEM

Registrace
Žádosti o dotaci
– ŽADATEL !!
Doplněný a
zkontrolovaný
formulář Žádosti o
dotaci nahrát zpět
v dalším kroku.

Registrace
Žádosti o dotaci
– ŽADATEL !!
Žadatel – přes PF pošle ŽoD na RO
SZIF
 Nejpozději do finálního termínu
registrace na RO SZIF (Viz. Výzva)

Po nahrání ŽoD nahrát
přílohy a proces uložit.

Administrace
ŽoD na SZIF
 RO SZIF – registrace ŽoD
 RO SZIF – o zaregistrování ŽoD informuje žadatele přes Portál Farmáře do 14
kalendářních dnů
 RO SZIF po registraci žádosti informuje MAS:
a) O ukončení administrace (se zdůvodněním) – zjištění neodstranitelných
nedostatků
b) O vyzvání žadatele k odstranění nedostatků (do 56 kalendářních dnů)
c) Doplnění neúplné dokumentace – žadatel předá MAS – MAS zkontroluje
 Pokud je nutné opravit doplnění, vyzve žadatele s pevně daným termínem k
opravě
 MAS znovu kontroluje ŽoD - kontrola, el. podpis, verifikace - předá žadateli
 Žadatel – pošle opravenou ŽoD přes PF na RO SZIF nejpozději v termínu
stanoveném v Žádosti o doplnění neúplné dokumentace (14 kalendářních dnů
od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace)
 Pouze 1 doplnění na RO SZIF ze strany žadatele!
 Kontrola na RO SZIF – do 14 kalendářních dnů

Odeslané
dokumenty ze SZIF

Děkuji za pozornost 

