
Výzva MAS č. 2

Program rozvoje venkova
MAS - Boleslavsko



Seminář 26.3.2019 10.00 hod

Program semináře

- Vyhlašování Výzev PRV přes MAS
- Výzva č. 2 – základní parametry
- Administrace žádostí
- Společné podmínky pro všechny Fiche, způsobilé a nezpůsobilé výdaje
- Specifické podmínky pro Fichi č. 1
- Výběrové řízení
- Udržitelnost projektů



Vyhlašování Výzev PRV přes MAS
- Jedná se de facto o ten samý dotační titul jako PRV administrovaný
SZIF
- Opatření 19.2.1.
- Finanční prostředky EU + ČR

MAS v roli administrátora, povinnost zachování nestrannosti,
transparentnosti, rovného přístupu k žadatelům, nepodjatosti…

Za zpracování žádosti, pravdivost údajů, plnění podmínek… odpovídá
výhradně žadatel.



Výzva č. 2 – základní parametry

Termín vyhlášení výzvy: 8. 3. 2019
Termín příjmu žádostí: od 8. 3. 2019 do 15. 4. 2019
Termín registrace na RO SZIF: 7. 6. 2019
Alokace: 3 290 000 Kč
Zaměření: Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.
Žádost o dotaci se podává samostatně za každou Fichi, za danou Fichi v dané výzvě MAS bude
možné odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání (dle
skupiny klasifikace ekonomických činností CZ NACE)

CZV: 50 000,- - 5 000 000,- Kč



Územní působnost MAS Boleslavsko



Podání Žádosti o dotaci

Pokyny na https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 - sekce ke stažení –

„Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS - operace 19.2.1“

Portál farmáře





Administrace Žádostí o dotaci

- Doporučujeme žádost o dotaci před podáním konzultovat na MAS
- Portál farmáře – žádost společně s přílohami předat na MAS v elektronické
podobě, aktivovat si v PF zasílání na e-mail
- Formální kontrola a kontrola přijatelnosti
- Věcné hodnocení, výběr projektů, schválení na MAS
- Registrace na SZIF do 7. 6. 2019
- VŘ – obvykle nad 500 000,- Kč
- Dohoda – právní nárok na dotaci
- Realizace – do 24 měsíců od Dohody, případné změny – Žádost o změnu
- Žádost o platbu



Společné podmínky pro všechny Fiche

• Podpora musí mít motivační účinek (ŽoD je přeložena před zahájením prací)
• Předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem
• Předmět dotace musí být ve vlastnictví žadatele od okamžiku pořízení
• Předmět projektu nesmí být zatížen žádnými právy třetích osob, které by

znemožňovaly žadateli provozovat předmět projektu vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost; žadatel nebude na tento majetek zřizovat další
zástavní právo (netýká se zástavního práva nutného pro realizaci projektu)

• Žadatel musí mít uspořádány právní vztahy k nemovitostem, na kterých
jsou realizovány stavební výdaje (vztahuje se na stavbu i pozemek pod
stavbou), nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie
nebo vybavení (vztahuje se pouze na stavbu) - vlastnictví, spoluvlastnictví s
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno,
výpůjčka , souhlas vlastníka dle podmínek každé Fiche



• Projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu –
vypořádáno

• Dodržovat pravidla pro publicitu
• Projekt lze realizovat na území příslušné MAS + výjimky
Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou 
umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně 
souvisejících objektů)/jiný movitý majetek, které jsou 
předmětem projektu
• Projekt je v souladu se SCLLD příslušné MAS
• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek
• Insolvence, likvidace, bezdlužnost…



Způsobilé výdaje – obecné podmínky

- vznikly nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a byly skutečně
uhrazeny nejpozději do data předložení Žádosti o platbu
- způsobilé podle podmínek Fiche, přiměřené, v souladu s principy
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
- uhrazené bezhotovostně nebo hotovost do 100 000,-
- limity – katalogy stavebních prací, znalecké posudky, limity z přílohy
Pravidel
- specifické podmínky pro nákup nemovitostí



Nezpůsobilé výdaje

• použitý majetek
• prosté nahrazení investice 
• daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat 

u finančního úřadu 
• nákup vozidel kategorie L a M a N pro osobní přepravu
• v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup 

zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich 
vysazování (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak) 

• kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté 
• závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny včetně 

průzkumných vrtů 
• výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů, zpracování produktů 

rybolovu a akvakultury a medu 
• obnovu vinic, oplocení vinic a sadů , vybrané technologie pro zpracování vinných hroznů,
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie



Přílohy společné pro všechny Fiche
– k Žádosti o dotaci

• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu,
odpovídající správní akt stavebního úřadu platný a pravomocný
(účinný) + stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace

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

• 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)



• Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je
prokázání vyžadováno – nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů – POZOR! –
podává se zvlášť, MAS nemůže kontrolovat

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a
středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel , pokud
žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě oblastí LFA) nebo
se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité
kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis

• Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou
veřejného práva, uvede do formuláře Žádosti o dotaci formou
čestného prohlášení (vzor v Příloze 20 Pravidel) seznam svých
skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona



Přílohy stanovené MAS k Žádosti o dotaci -
společné pro všechny Fiche

• V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) nepodléhá/jí řízení
stavebního úřadu a součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy,
udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, doloží žadatel Čestné
prohlášení ke stavebním pracím (doporučeno konzultovat se
stavebním úřadem) – příloha č. 9 Výzvy č. 2

• Soulad se Strategií komunitně vedeného Místního rozvoje MAS
Boleslavsko na období 2014 - 2020



Přílohy společné pro všechny Fiche
– po podání žádosti o dotaci

• Po podání Žádosti - Dokumentace ZVZZ – do 63 dnů od data registrace, 
aktualizovaný formulář Žádosti (přes MAS)

• K podpisu Dohody – Bezdlužnost FÚ, ČP de minimis

• K žádosti o platbu – viz Pravidla 19.2.1.  – např: oprávnění k činnosti, vedení 
účtu, doklady, smlouvy, dodržení podmínek, bezdlužnost, cenový 
marketing, ….

• Po proplacení projektu - Monitorovací zpráva, odevzdávána každoročně do 
31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel, formulář na PF



Fiche 1 Zemědělství

- Investiční výdaje – stavby, stroje, technologie, 
nemovitosti
- ŽV, RV, školky, peletárny pro vlastní potřebu
- Žadatel – zemědělský podnikatel
- 50% + 10% pro mladé začínající zemědělce
- Limity pro některé výdaje – viz Pravidla 19.2.1.



Fiche 1 - další přílohy

K Žádosti o dotaci:
- U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí

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 prostředí

- Při výstavbě/rekonstrukci oplocení pastevního areálu nebo chovu
vodní drůbeže: souhlasné stanovisko MŽ



Výběrové řízení

• Do 20 000,- napřímo
• Do 400 000,- (500 000,-) cenový marketing – tabulka + podklady
• Uzavřené VŘ – minimálně 3 nabídky, pozor na čas
• Otevřené VŘ – na jakoukoliv částku
• Dokumentace VŘ + aktualizovaná žádost do 63 dnů od finálního data 

registrace na MAS!

- Pozor na osoby personálně aj. spojené, subdodavatele…
- Příručka pro zadávání veřejných zakázek 



Udržitelnost

- obecně 5 let od data proplacení dotace

- pozor, vztahuje se téměř na všechno (vlastnictví, 
užívání…) x nově vytvořená pracovní místa, 
velikost podniku,…



Kontakty MAS Boleslavsko

Ing. Věra Marečková
projektová manažerka 
email: mareckova@mas-boleslavsko.cz
telefon: +420 702 097 109


