
                                                      
 
 
Základní podmínky poskytnutí dotaze z Programu rozvoje venkova přes MAS  
 
 

• Místem realizace projektu je území MAS Boleslavsko 

• Projekt je v souladu se SCLLD MAS Boleslavsko 
 

• Doba udržitelnosti, tj. lhůta vázanosti projektu na účel projektu je 5 let 
od data převedení dotace na účet příjemce dotace 
 

• Žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů – 
dotace je proplacena až po předložení žádosti o platbu 
 

• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek 

• Lze pořídit jen nepoužitý majetek 

• Realizaci projektu zajistí příjemce nejpozději do 24 měsíců od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace  

• Místem realizace je místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/ 
technologie (včetně souvisejících objektů) /jiný movitý majetek, které 
jsou předmětem projektu 

• Žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro 
příslušnou Fichi 

• Předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem 
dotace nejpozději od data předložení žádosti o platbu na MAS až do 
termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel 

• Žadatel musí mít uspořádány právních vztahy k nemovitostem dle 
specifických pravidel pro daný článek/Fichi 
 

• AML zákon „o skutečných majitelích“ – žadatel má povinnost být zapsán 
v Evidenci údajů o skutečných majitelích dle § 118b a násl. zákona o 
veřejných rejstřících, zápis je možný na odkazu https://issm.justice.cz/  
 
 
 
 
 
 
 

https://issm.justice.cz/


                                                      
 

Způsobilé výdaje 
 

• 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 hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 

• Výdaje, ze kterých je stanovena dotace vznikly nejdříve ke dni podání 
Žádosti o dotaci na MAS a byly uhrazeny nejpozději do data předložení 
Žádosti o platbu na MAS 

• Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo 
uzavření smlouvy (nevztahuje se na smlouvy o smlouvě budoucí a na 
smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné dotace) 
 

• Příjemce dotace je povinen hradit výdaje související s realizací projektu 
bezhotovostní platbou pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu 

• Hotovostní platbou lze uhradit max. 100 000 Kč výdajů projektu 
 

• Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je stanovena na 
základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného 
dodavatelem nebo vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však 
do výše:  

o sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., 
RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o.  

o částky stanovené ve znaleckém posudku 
o limitů (pokud jsou stanoveny Pravidly) 


