
Seminář pro žadatele

Výzva č. 2 MAS z Programu rozvoje venkova

13.2.2019 od 10 – 11 hod

Kancelář MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s., č.p. 1 Čeladná



Program semináře:

1. Seznámení s výzvou

2. Podmínky pro získání dotace dokumenty

3. Obecná ustanovení

4. Způsobilé výdaje

5. Zadávání zakázek

6. Monitoring a publicita

7. Seznámení s jednotlivými opatřeními - Fiche
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Výzva MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. č. 2 z PRV

Vyhlášena :                                 6.2.2019

Termín příjmu žádostí :         od 25.2.2019 – 29.3.2019 

Termín registrace na RO SZIF: 25.6. 2019

Celková dotace: 12.197.478,--Kč

Fiche 21     991.710,--Kč Investice do zemědělských podniků

Fiche 22  1.389.390,--Kč Zpracování a uvádění na trh zem.produktů

Fiche 23  1.357.778,--Kč Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností

Fiche 24     901.440,--Kč Zavádění preven. protipovodňových opatření v lesích
Fiche 25     901.440,--Kč Investice do ochrany melioračních a zpev. dřevin

Fiche 26  5.500.000,--Kč Neproduktivní investice v lesích  

Fiche 27  1.155.720,--Kč Investice do lesnických technologií a zpracování

lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Pavlisková

Mobil:  731 161 081

E-mail:  pavliskova@masfb.cz

Doporučení : konzultace k podání žádosti na MAS max. 10 PD před termínem ukončení příjmu žádostí.
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Podmínky pro získání dotace - dokumenty 

Pravidla19.2.1 Podpora provádění operaci v rámci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje

•3 části – Obecné podmínky

Společné podmínky pro všechny aktivity

Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků

•k dispozici pouze v elektronické podobě 

•platné aktuální znění  

Příručky: 

•Příručka pro zadávání veřejných zakázek – aktualizována 

•Příručka pro publicitu PRV – aktualizována 

•Metodika výpočtu finančního zdraví 

Dostupné na: 

Pravidla 19.2.1 - https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Zadávání veřejných zakázek - https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

Příručka pro publicitu - https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

Metodika výpočtu finančního zdraví - https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi
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Obecná ustanovení

- základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře 

- za plnění podmínek zodpovídá výhradně příjemce dotace

- realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu Dohody 

- žadatel nesmí mít dluhy vůči FÚ, nesmí být v likvidaci

- předmět projektu provozuje výhradně žadatel a musí být v jeho vlastnictví

či spoluvlastnictví

- lhůta vázanosti projektu na účel je od data převedení dotace na účet

příjemce dotace – 5 let 

- v případě projektů nad 1 mil. Kč musí žadatel splňovat finanční zdraví

- žadatelé (vyjma FO a PO veřejného práva) předkládají formou čestného

prohlášení údaje o vlastní majetkové struktuře do úrovně skutečných

majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zák. č. 253/2008 Sb. (tzv. „AML zákon“)

- součinnost při kontrolách a dokládání plnění podmínek 

- při nesplnění podmínek – snížení částky dotace (10–100 % částky dotace, nedotování výdaje) 
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Způsobilé výdaje

- Výdaje uvedené v pravidlech platných v den, ve kterém byla Žádost o dotaci podána 

- veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené 

(odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy:

a)hospodárnost (kvalita za nejvýhodnější cenu) 

b)efektivnost (nejlepší výkon za rozumnou cenu) 

c)účelnost (optimální dosažení cílů projektu, operace) 

- hotovostní platba pouze do 100 tis. Kč (v rámci jednoho projektu)

- dotace je vypočtena ze skutečně vynaložených výdajů (omezení dle katalogu 

stavebních prací, limity u konkrétních druhů výdajů, znalecký posudek nemovitosti) 

- nákup nemovitosti omezen dalšími podmínkami 

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 a další viz. Pravidla
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Veřejné zakázky

- žadatel musí v případě výběrového/zadávacího řízení vybrat dodavatele před

podpisem Dohody o poskytnutí dotace

- pokud je dotovaným nebo veřejným zadavatelem postupuje podle zákona

o veřejných zakázkách, ostatní podle Pravidel a Příručky

- samostatná zakázka – součet předpokládaných obdobných dodávek, služeb či

stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně souvisí

• do 20 000 Kč – je možné napřímo zadat (součet těchto zakázek je max. 100 tis.

Kč na projekt)

• do 400 000 Kč (dotovaný či veřejný zadavatel) nebo do 500 000 Kč – cenový

marketing nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického

tržiště

• do 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo do 6 000 000 Kč (stavební práce) –

uzavřená výzva

• 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
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Monitoring a publicita

Povinnost poskytovat statistické údaje (vč. ekonomických dat) 

- vyplývá z evropských právních předpisů 

- Data jsou získávána 

a)ve formuláři ŽOD a ŽOP 

b)v tzv. „Monitorovacích listech“ 

(formulář předkládaný po realizaci projektu vždy do 31. 7.) 

c)případně v dotazníkovém šetření 

Při monitoringu je zejména zapotřebí uvádět/aktualizovat kontaktní údaje (email, telefon) 

Povinnost zveřejnění údajů o projektu 

•dle Příručky pro publicitu 

8



Fiche 21 Investice do zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Výše alokace : 991.710,--Kč (Projekt min. 50 tis. max. 5 mil CZV)

Druh a výše dotace, režim podpory : 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce 

a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (dále jen „ANC oblasti“). 

Definice žadatele/příjemce dotace : zemědělský podnikatel

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, 

do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu 

a pro školkařskou produkci. 

Podporovány budou také investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 
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Způsobilé výdaje: 

1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě 

2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 

3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku 

4) nákup nemovitosti 

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb!!!!!!

Seznam předkládaných příloh při podání žádosti o dotaci na MAS:

1) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí pouze v případě, kdy předmětem 

dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže. 

2) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu 

řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 

nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
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Preferenční kritéria Fiche 21

1. Vytvoření pracovního místa

2. Finanční náročnost projektu

3. Žadatelem je začínající podnikatel, který podniká méně než 5 let (včetně)

4. Počet podpořených subjektů v území

5. Podpora lokální realizace projektu

6. Doba realizace

Max počet získaných bodů : 105 bodů

Min. bodová hranice : 35 bodů
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12 Fiche 22 Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků
Článek 17, odst. 1, písm. b)

Výše alokace : 1.389.390,--Kč (Projekt min. 50 tis. max. 5 mil CZV)

Druh a výše dotace, režim podpory : 

produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU

pro střední podniky 35 % výdajů, 

a pro mikro a malé podniky 45 % výdajů, 

produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, činí výše dotace 50 % výdajů.

Definice žadatele/příjemce dotace : Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo 

surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve 

zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I 

Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 
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Způsobilé výdaje:

1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 

balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů) 

2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a 

bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu) 

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 (např. 

výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení 

prodejen apod.) 

6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G 

7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 

8) nákup nemovitosti 
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Preferenční kritéria Fiche 22

1. Vytvoření pracovního místa

2. Finanční náročnost projektu

3. Podpora lokální realizace projektu

4. Využití stávajících budov nebo staveb či zařízení

5. Žadatelem je začínající podnikatel, který podniká méně než 5 let (včetně)

6. Doba realizace

Max počet získaných bodů : 100 bodů

Min. bodová hranice : 25 bodů



Fiche 23 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Výše alokace: 1.357.778,--Kč (Projekt min. 50 tis. max. 5 mil CZV)

Druh a výše dotace, režim podpory :

Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené 

způsobilé výdaje, a to ve výši: 

- 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky 

- 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky 

- 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky 

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 Pravidel. 

Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit: 

1) Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 Nařízení Komise č. 651/2014. 

2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze 

dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

na podporu de minimis.

Definice žadatele/příjemce dotace : Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky

a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 
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Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE) dle Pravidel 19.2.1 pro dané opatření

Způsobilé výdaje :

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního 

ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

(nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, 

software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením 

pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných 

a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) pouze do výše 30%

4) nákup nemovitosti 
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Seznam předkládaných příloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 

1) V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel 

dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt 

venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok; v dokumentaci musí být uveden i 

popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru dokumentu

2) V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu 

výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být 

modernizována 

3) V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření 

výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku 

4) Fotodokumentace současného stavu, neplatí pro zakoupení mobilních strojů
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Preferenční kritéria Fiche 23

1. Vytvoření pracovního místa

2. Finanční náročnost projektu

3. Podpora lokální realizace projektu

Max počet získaných bodů : 55 bodů

Min. bodová hranice : 15 bodů
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Fiche 24 – Zavádění preventivních protipovodňových opatření v 

lesích
Článek 24, odst.1, písm. a)

Výše alokace: 901.440,--Kč (Projekt min. 50 tis. max. 5 mil CZV)

Druh a výše dotace, režim podpory: Podpora je poskytována jako příspěvek na 

vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace : 

- Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části 

nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. 

- Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů 

PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v 

rámci PUPFL. 

- Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního 

útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních opatření před 

povodňovými situacemi. 
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Způsobilé výdaje 

1) výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin 

2) preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich 

povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení 

břehů 

3) protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení 

a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh 

4) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, 

maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
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Preferenční kritéria Fiche 24

1. Finanční náročnost projektu

2. Podpora lokální realizace projektu

Max počet získaných bodů : 20 bodů

Min. bodová hranice : 10 bodů
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Fiche 25 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Článek 25

Výše alokace: 901.440,--Kč (Projekt min. 50 tis. max. 5 mil CZV)

Druh a výše dotace, režim podpory: Podpora je poskytována jako příspěvek na 

vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace : 

- Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, 

- Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů 

lesních pozemků. 

Způsobilé výdaje :

1) úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) 

melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, které byly vysazené v souladu s 

projektem obnovy; meliorační a zpevňující dřeviny jsou určeny podle vyhlášky č. 83/1996, 

Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. 

Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí projektu mohou být zařízení 

umožňující vstup do oplocenky. 
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Preferenční kritéria Fiche 25

1. Finanční náročnost projektu

2. Podpora lokální realizace projektu

Max počet získaných bodů : 20 bodů

Min. bodová hranice : 10 bodů



Fiche 26 Neproduktivní investice v lesích 
Článek 25

Výše alokace: 5.500.000,--Kč (Projekt min. 50 tis. max. 5 mil CZV)

Druh a výše dotace, režim podpory: Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené 

způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace : Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL

Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL. 

Podpora v rámci tohoto článku 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, přístřešků, informačních tabulí, závory. 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. 
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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

Další podmínky 

1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení Komise 

2) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je 

vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře 

a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen

3) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 

realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, 

pacht, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby

4) Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou 

využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu 

a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu 

zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny
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Preferenční kritéria Fiche 26 

1. Finanční náročnost projektu

2. Návaznost na stávající turistické značené trasy, cyklotrasy 

a další návštěvnickou infrastrukturu v lesích

3. Mobiliář

4. Použití přírodních materiálů

Max počet získaných bodů : 50 bodů

Min. bodová hranice : 15 bodů
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Fiche 27 Investice do lesnických technologií a zpracování

lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 
Článek 26

Výše alokace: 1.155.720,--Kč (Projekt min. 50 tis. max. 5 mil CZV)

Druh a výše dotace, režim podpory: Podpora je poskytována jako příspěvek na 

vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace : 

V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: 

- Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů

V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek 

- 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 v souvisejícím odvětví
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Způsobilé výdaje :

1) stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel kategorie N s 

oplenovou ložnou plochou) 

2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků 

3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním 

4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost 

5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 

6) mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 

7) mokré sklady dříví 

8) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické 

vybavení 

9) nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu 
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Preferenční kritéria Fiche 27 

1. Finanční náročnost projektu

2. Počet podpořených subjektů v území

3. Podpora lokální realizace projektu

4. Doba realizace

Max počet získaných bodů : 70 bodů

Min. bodová hranice : 25 bodů



Děkujeme za pozornost
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