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1. Výzva MAS č. 3 PRV
 Fiche č. 7: Podpora místního zemědělství

 Fiche č. 8: Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh
 Fiche č. 9: Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských
činností
 Termín vyhlášení:

23.4.2020

 Příjem žádostí:

24.4.2020 – 31.5.2020

 Termín registrace na RO SZIF:

31.7.2020

 Závazné dokumenty:
• Pravidla pro operaci 19.2.1 (obecné a specifické podmínky pro podání
ŽoD, kritéria přijatelnosti, přílohy k ŽoD atd.)
• Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014 –2020 (verze 5)

• Příručka pro publicitu (verze 5)

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
 projekt musí být realizován na území MAS
 ex – post financování – úhrada výdajů z vlastních zdrojů

 realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody
 doba vázanosti projektu na účel 5 let od proplacení dotace na účet
žadatele
 vlastnické vztahy k nemovitostem vč. doložení na SZIF (str. 30 Pravidel +
specifické podmínky pro jednotlivé články – vlastnictví, spoluvlastnictví,
nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka, právo stavby)
 realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek a v rámci jedné
ŽoD nelze kombinovat různé režimy podpory
 finanční zdraví dokládat u projektů, kde výše způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace, přesáhla 1 mil. Kč (posl. 3 uzavřená úč. období)
 archivace související dokumentace po dobu 10 let od proplacení dotace
(Finanční úřad !)

Evidence údajů o skutečných
majitelích
 Žadatel, který není fyzická nebo právnická osoba veřejného
práva nebo právnická osoba registrovaná mimo režim
veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., musí být
zapsán v EVIDENCI ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH.
 Upozorňujeme, že proces zapsání může trvat cca 2 až 3
měsíce, proto žádáme žadatele, kteří nejsou v evidenci
zapsáni, aby podali návrh na zápis co nejdříve. Žadatelé
můžou být k doložení skutečného majitele vyzváni SZIFem při
administrativní kontrole.
 Více informací na https://issm.justice.cz/.

Dotaci nelze poskytnout na:
 pořízení použitého movitého majetku
 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
 daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u
finančního úřadu
 prosté nahrazení investice
 kotle na biomasu a bioplynové stanice
 závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů
 výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury
 zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu
 obnovu vinic, oplocení vinic a sadů
 technologie pro zpracování vinných hroznů (dřevěný sud, kvasná nádoba, cross-flow
filtr na víno)
 nákup vozidel kategorie L, M, N (ve specifických podm. Pravidel výjimky)
 pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie
 výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel

Způsobilost výdajů projektů
 způsobilé výdaje musí vzniknout nejdříve ke dni podání ŽoD na MAS (za
vznik je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření
smlouvy).

 musí být uhrazené nejpozději do data předložení Žádosti o platbu
 způsobilé výdaje projektu: 50 tis. - 5 mil. Kč u Fiche 7 a 9, 50 tis. – 1 mil.
Kč u Fiche 8
 výdaje projektu musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase
obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti,
účelnosti a efektivnosti

 stroje, technologie – objednávky, smlouva o dodávce, předávací
protokol/dodací list, prohlášení o shodě, faktury, všude uvádět výrobní
čísla
 analytické vedení účetnictví dotačních projektů, kontrola dvojího
financování

Způsobilost výdajů projektů
Mohou být vynaloženy:
• bezhotovostní platbou
bankovního účtu

–

pouze

prostřednictvím

vlastního

• hotovostní platbou – maximální výše výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, realizovaných v hotovosti v rámci jednoho
projektu může být 100.000,-Kč
 výše způsobilých výdajů je vypočtena na zákl. dodavatelské faktury
nebo jiného účetního dokladu, max. do výše:

• sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS Praha a.s.,
RTS a.s. nebo Callida s.r.o. u stavebních prací
• částky stanovené znaleckým posudkem nebo
• max. limitů některých výdajů (stanoveny Přílohou č. 3 Pravidel
19.2.1)

2. Vyhlášené Fiche a alokace
Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 5.011.306,- Kč.

Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek
Nařízení EP a Rady (EU) č.
1305/2013 (Pravidla 19.2.1)
ČLÁNEK 17, odstavec 1.,
písmeno a) - Investice do
zemědělských podniků

F7

PODPORA MÍSTNÍHO
ZEMĚDĚLSTVÍ

F8

ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČLÁNEK 17.1.b) –
Zpracování a uvádění na
PRODUKCE A JEJÍ
UVÁDĚNÍ NA TRH
trh zemědělských produktů

F9

ROZVOJ AGROTURISTIKY
A INVESTICE DO ROZVOJE
NEZEMĚDĚLSKÝCH
ČINNOSTÍ

ČLÁNEK 19.1.b) Podpora
investic na založení nebo
rozvoj nezemědělské
činnosti

Alokace
pro 3. výzvu
2.590.200,- Kč

450.000,- Kč

1.971.106,- Kč

FICHE č. 7
 Žadatel: zemědělský podnikatel
 Způsobilé výdaje: investice do zemědělských staveb a
technologií pro ŽV a RV a pro školkařskou produkci; pořízení
mobilních strojů pro zemědělskou výrobu; nákup nemovitosti

 Dotace: 50%, možné navýšení o 10% => ANC oblasti (alespoň
75% pozemků v LPIS) a dalších 10% pro mladé začínající
zemědělce
 Předmět dotace v této Fichi odpovídá výrobnímu zaměření
žadatele
 Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

FICHE č. 8
 Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených
pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování,
uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
 Žadatel zároveň splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku.
Žadatel nesmí být velký podnik.
 Způsobilé výdaje: hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh; investice do výstavby a
rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zeměděl. produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků a investic souvisejících se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
zpracování;
investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality
produktů, investice související s uváděním zeměděl. a potravinář. produktů
na trh vč. marketingu (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné
prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, e-shop) a investice
do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

FICHE č. 8

 Dotace: Výstupní produkt spadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU 50 % výdajů; Výstupní produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU - 35 % výdajů pro střední podniky a 45 % pro mikro a
malé podniky
 Dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady (zásoby obilovin,
mléčných výrobků a masa)
 Nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu,
akvakultury a výroby medu; dále v případě zpracování vinných hroznů
technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou
nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou
nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu
červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno
na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou
jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými
nečistotami.

FICHE č. 9
 Žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci

 Dotace: 25 % výdajů pro velké podniky; 35 % výdajů pro střední podniky (do 250
zaměstnanců, obrat max. 50 mil. EUR, bil. suma max. 10 mil. EUR ); 45 % výdajů pro malé
podniky (do 50 zaměstnanců, max.10 mil. EUR) - nutno doložit Prohlášení o zařazení
podniku do kategorie přímo na SZIF (viz Průřezové přílohy v PF)
 Způsobilé výdaje: investiční výdaje – stavební obnova, nová výstavba provozovny,
kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení, pořízení strojů, technologií, a dalšího
vybavení pro nezeměděl. činnost (užitk. vozy N1, hardware, software..), doplňující výdaje
(úprava povrchů, oplocení, zeleň, parkovací stání), nákup nemovitosti
 Podpora: pouze investic do vybraných nezemědělských činností dle CZ - NACE,
poskytována v režimu de minimis n. v režimu blokové výjimky
 Činnosti: R93 (sportovní, zábavní a rekreační) a I56 (stravování a pohostinství) jen ve vazbě
na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu
 Zpracování produktů: neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, v případě uvádění
produktů na trh musí tyto produkty převažovat

 Stavební výdaje: přípustné právní vztahy k nemovitostem jsou vlastnictví, spoluvlastnictví s
min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno; v případě pozemku pod stavbou je
přípustný také nájem.

3. Žádost o dotaci (ŽoD)
 formulář ŽoD se generuje na Portálu farmáře (PF)
 pro zpracování a podání žádosti o dotaci je nezbytné mít zřízen přístup
(přihlašovací jméno a heslo) do elektronického systému PF - registrace
 ŽoD se podává samostatně za každou Fichi
 žadatel se zavazuje k dodržení podmínek, za které získal body v ŽoD po
dobu vázanosti projektu na účel (5 let od data převedení dotace na účet
příjemce dotace), pokud není uvedeno jinak
 doporučujeme na PF zaregistrovat svůj e-mail pro zasílání upozornění ze
SZIF
 ŽoD se podává přes PF včetně všech příloh (z důvodu např. nadměrné
velikosti možné podat listině na MAS v termínu pro příjem žádostí)
 za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání ŽoD
na Portál farmáře
 prezentace SZIF: Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS
a následnou registraci na RO SZIF

Vygenerování ŽoD přes MAS v PF

4. Formulář ŽoD

Formulář ŽoD: E1 – prefer.kritéria - žadatel

5. Povinné přílohy k Žádosti o dotaci
 předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti.
 povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV
jsou definovány a specifikovány v Pravidlech 19.2.1:
➢ Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam
předkládaných příloh, bod a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o
dotaci na MAS, str. 31-32
➢ Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
▪ Kapitola č. 2 - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - Investice do zemědělských
podniků, str. 41–43
▪ Kapitola č. 3 - Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na
trh zemědělských produktů, str. 44–46
▪ Kapitola č. 7 - Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na
založení nebo rozvoj nezemědělských činností, str. 54–58

 povinná příloha stanovená MAS - Fiche č. 9: Příloha MAS č. 7 - Vazba na
venkovskou turistiku

Nepovinné přílohy stanovené MAS
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv
pouze na výši bodového ohodnocení projektu.
Společné pro FICHE 7, 8 a 9 - v případě, že žadatel požaduje bodové
zvýhodnění v PK:
 PK č. 2 – Projekt využívá stávajících budov – tuto skutečnost žadatel doloží
fotodokumentací stávajícího stavu a internetovým náhledem z katastru
nemovitostí, ne starší než 1 měsíc před podáním Žádosti o dotaci na MAS
(prostá kopie)
 PK č. 4 – Nově vytvořená pracovní místa v rámci projektu – tuto skutečnost
žadatel doloží údaji v žádosti o dotaci a vyplněním nepovinné Přílohy č. 8
výzvy „Potvrzení o počtu zaměstnanců“)
 PK č. 5 – Velikost podniku v projektu (podle počtu zaměstnanců) – tuto
skutečnost žadatel doloží vyplněním nepovinné přílohy č. 8 výzvy „Potvrzení
o počtu zaměstnanců“)
 PK č. 6 – Mladý zemědělec – tuto skutečnost žadatel doloží internetovým
výpisem z obchodního, nebo jiného rejstříku, ne starší než 1 měsíc před
podáním Žádosti o dotaci na MAS (prostá kopie)
 PK č. 7 – Regionální značka či značka kvality – tuto skutečnost žadatel
doloží Certifikátem o udělení relevantní značky (prostá kopie)

Nepovinné přílohy stanovené MAS
FICHE 7 - v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v PK:

 PK č. 8 – Chov hospodářských zvířat – tuto skutečnost žadatel doloží
nepovinnou přílohou – výpisem z Integrovaného registru zvířat (IZR)
 PK č. 9 – Projekt zaměřen na pěstování ovoce nebo zeleniny nebo bylin nebo
na školkařskou výrobu (tj. zkráceně OZBŠVý) – tuto skutečnost žadatel doloží
údaji v žádosti o dotaci případně v její nepovinné příloze, kdy minimálně 55%
výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je zaměřeno do oblasti
pěstování OZBŠVý
FICHE 8 - v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v PK:

 PK č. 8 – Uplatnění inovačních přístupů – tuto skutečnost žadatel doloží údaji v
žádosti o dotaci případně v její nepovinné příloze, kde musí být zřetelné, jaké
stroje, zařízení, technologie dosud žadatel používal a jaké nové
technologie/technika/řešení budou projektem v činnosti nově pořízeny
 PK č. 9 – Zpracování vlastní či regionální zemědělské produkce – tuto
skutečnost žadatel doloží specifikací v Žádosti o dotaci, případně v její
nepovinné příloze, a to jaké produkty bude zpracovávat a jakým způsobem
bude dokladovat jejich původ (specifikace produktů a jejich původu)

Nepovinné přílohy stanovené MAS
FICHE 9 – v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v PK:

 PK č. 8 – Uplatnění inovačních přístupů – tuto skutečnost žadatel doloží údaji v
žádosti o dotaci případně v její nepovinné příloze
 PK č. 9 – Zaměstnávání osoby se zdravotním postižením či osoby sociálně
znevýhodněné – tuto skutečnost žadatel doloží vyplněním nepovinné Přílohy č.
10 výzvy „Přehled zaměstnanců se zdravotním postižením či osoby sociálně
znevýhodněné“

Průřezové přílohy
 Finanční zdraví
 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních
podniků
 Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis
Generují se a zasílají na SZIF přímo na Portálu farmáře.

6. Hodnocení a výběr projektů a postup v případě
shodného počtu bodů
 Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými
žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového
hodnocení (preferenční kritéria). Počet podpořených projektů bude
limitován výší alokace na danou Fichi.

 Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v dokumentu „Interní
postupy MAS Region Pošembeří PRV – Způsob výběru projektů na MAS,
řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti“ (příloha č. 1 výzvy).
 Preferenční kritéria a bodové hladiny pro hodnocení a výběr projektů jsou
součástí Fichí (přílohy č. 3, 4, 5 výzvy) a jsou zveřejněny na webu MAS
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/prv/3-vyzva/.
 V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt, jehož
realizace je podstatná z pohledu naplňování SCLLD „Náš region II“, a to dle
preferencí v následujícím pořadí:
 Projekt vytváří pracovní místo
 Projekt s nižší finanční náročností (nižší suma způsobilých výdajů
projektu uvedená v Žádosti o dotaci)

Postup hodnocení a výběr projektů (ŽoD)
 Příjem ŽoD na MAS do 31.5.2020

 Zveřejnění podaných ŽoD na webu MAS do 5.6.2020
 Administrativní kontrola (AK) max do 20 PD od podání ŽoD na MAS
(vyzvání k opravám žadatele max. 2x)
 Informování žadatele do 5 PD od ukončení AK – vyhověl/nevyhověl

 Věcné hodnocení – kontrola preferenčních kritérií a bodů Výběrovou
komisí MAS max do 20 PD od ukončení AK
 Výběr projektů Programovým výborem MAS max do 20 PD od ukončení
Věcného hodnocení
 Informování žadatele do 5 PD – ŽoD vybrána/nevybrána k financování
 MAS zašle podepsané ŽoD a přílohy žadateli nejpozději do 28.7.2020

 Žadatel podepsané ŽoD a přílohy podá do 31.7.2020 na SZIF – termín
registrace ŽoD na RO SZIF (přes Portál farmáře)

Postup v případě nedočerpání alokace
a podpora hraničního projektu
 V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi
dočerpána, alokace se nepřevádí a finanční
prostředky budou využity v další Výzvě MAS.
 Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory
hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním
nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje
minimální stanovenou výši bodů) navyšována.

7. Veřejné zakázky
 nutno dodržovat zásady - volný pohyb zboží, právo usazování, volný
pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost,
přiměřenost a vzájemné uznávání

 veřejné zakázky - režim zadávání - rozhoduje předpokládaná
hodnota zakázky (PHZ) a % dotace - nesmí se proto rozdělit
předmět zakázky tak, aby došlo k záměrnému snížení
předpokládané hodnoty pod finanční limity - podmínka funkčního
celku a časové souvislosti
 jednotlivá část zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími
předpokládané hodnotě této části v případě, že celková
předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí zakázky
nepřesáhne 20% souhrnné předpokládané hodnoty

 Žadatel se řídí Příručkou pro zadávání veřejných zakázek (závazná).

Veřejné zakázky
 Přímý nákup = předpokládaná hodnota samostatné zakázky na
služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 20.000,- Kč (bez
DPH) – žadatel dotace nemusí uskutečňovat výběr z více
dodavatelů, může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit
objednávku přímo s jedním dodavatelem, a to do maximální výše
100.000,- Kč bez DPH součtu těchto samostatných zakázek na
projekt = dokládá se až při Žádosti o platbu.
 „Malý“ Cenový marketing (CM) = zakázka nižší než 500 000 Kč bez
DPH - dokládá se tabulka CM (min. 3 dodavatelé), nabídky
(písemné, emailové nebo vytištěné z internetu), objednávka příp.
smlouva, předávací protokol/dodací list; nebo se provede
automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště –
dokládá se až při Žádosti o platbu.

Veřejné zakázky
 „Velký“ CM = zakázka vyšší než 500 000,- Kč bez DPH a do 2 mil. Kč bez
DPH na dodávky a/nebo služby nebo do 6 mil. Kč bez DPH na stavební
práce – dokládá se tabulka CM (min. 3 dodavatelé), nabídky
(písemné, emailové nebo vytištěné z internetu), objednávka, musí být
uzavřená písemná smlouva (nelze již nic měnit ani doplňovat),
předávací protokol/dodací list; nebo se provede automatický průzkum
trhu prostřednictvím Elektronického tržiště.
 Výběrové řízení (VŘ) = zakázka vyšší než 2 mil. Kč bez DPH na dodávky
a/nebo služby nebo vyšší než 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce –
dokládají se dokumenty podle Příručky pro ZVZ a podle Seznamu
dokumentace z VŘ k zadávání zakázek (vše na webu MAS).
 Dokumenty k „Velkému“ CM a VŘ zaslat na MAS do 63. KD od finální
registrace ŽoD, tj. do 2.10.2020, a do 70. KD na SZIF, tj. do 9.10.2020.

8. Podklady pro žadatele
Registrace Portál farmáře: http://www.posemberi.cz/dotace-mas1/dotace-2014-2020/prv/registrace-portal-farmare/
Výzva č. 3 PRV (text výzvy, přílohy výzvy, Pravidla 19.2.1):
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/prv/3vyzva/
Dokumenty PRV (ostatní důležité dokumenty k PRV – průřezové přílohy
a pomůcky k jejich vyplnění; dokumenty k Žádosti o dotaci, Hlášení o
změnách, Žádosti o platbu, publicitě atd.):
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-20142020/prv/dokumenty-prv/
Veřejné zakázky (výběrová řízení, cenový marketing):
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-20142020/prv/verejne-zakazky-vr-cm/

Doporučujeme projektové záměry a žádosti
o dotaci konzultovat s manažery PRV.
Kontakty:
Ing. Samira Goldšmídová, projektový manažer PRV
email: goldsmidova@posemberi.cz, tel.: 732 725 772
Mgr. Miloslav Oliva, projektový manažer PRV
E-mail: oliva@posemberi.cz, tel.: 721 210 662

