Seznam povinných a nepovinných příloh k Žádosti o dotaci, 3.
výzva PRV
Povinné společné přílohy pro všechny články (dle Pravidel 19.2.1, část B)
1. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na
MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný)
odpovídající správní akt stavebního úřadu (dle obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. "Řízení stavebního
úřadu"), na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat (např. stavební povolení nebo vyjádření
stavebního úřadu, že není potřeba řízení stavebního úřadu) – prostá kopie
2. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená
projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými
prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová
dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími
předpisy – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě). V případě nákupu strojů se půdorys stavby
předkládat nemusí.
4. 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 – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
5. Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno (způsobilé výdaje, ze
kterých je stanovena dotace, nad 1 mil. Kč). K těmto formulářům se nedokládá daňové přiznání ani výkazy
z účetní závěrky – vše je kontrolováno až při kontrole na místě po podání Žádosti o platbu.
6. Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) nebo se jedná o žadatele, který musí
pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis –
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků podle velikosti dle
Přílohy 5
Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv, www.szif.cz a na
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/prv/dokumenty-prv/).
7. V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než
6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
8. Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u vzdělávání a v případě pořízení
mobilních strojů).
9. Přílohy stanovené MAS: pro Fichi 9 – Vazba na venkovskou turistiku (viz příloha č. 7 výzvy MAS).

Povinné přílohy pro článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských
podniků (FICHE 7 – PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ)
10. Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává regionální pracoviště
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP). Příloha bude
požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního
areálu nebo chov vodní drůbeže (viz. příloha č. 7 Pravidel) – prostá kopie.
11. 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 vlivů provedení záměru na životní
prostředí - prostá kopie.

Povinné přílohy pro Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských (FICHE 8 - ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA
TRH
12. V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují 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 - prostá kopie.

Povinné přílohy pro Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností (FICHE 9 - ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE
DO ROZVOJE NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ)
13. V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE bez vazby na ubytovací kapacitu, 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.
Dokládá se pouze pokud projekt nemá vazbu na ubytovací kapacitu ve vlastnictví žadatele, příp. ubytovací
kapacita je součástí projektu, případně má žadatel uzavřenou smlouvu o spolupráci s provozovatelem
ubytovací kapacity (např. o zajištění stravování pro hosty), a to v docházkové vzdálenosti.
14. 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 – prostá kopie.
15. V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající
provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

NEpovinné přílohy stanovené MAS jsou vyjmenovány v textu výzvy a jejích přílohách
a zároveň ve formuláři Žádosti o dotaci v části E1 Preferenční kritéria – žadatel.

