Seminář pro žadatele
Výzva MAS č. 2 PRV
Český Brod, 21.2.2019

Program semináře
1. Prezence účastníků
2. Zahájení semináře

3. Výzva MAS č. 2 (obecné podmínky a jednotlivé Fiche)
4. Žádost o dotaci (ŽoD), formulář, přílohy
5. Hodnocení a výběr projektů, shodný počet bodů

6. Veřejné zakázky
7. Podklady pro žadatele na www.posemberi.cz
8. Diskuze

9. Závěr

3. Výzva MAS č. 2 PRV
 Fiche č. 7: Podpora místního zemědělství
 Fiche č. 10: Neproduktivní investice v lesích

 Termín vyhlášení:

15.2.2019

 Příjem žádostí:

1.3. 2019 - 29.3. 2019

 Termín registrace na RO SZIF:

31. 5. 2019

 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 4)

 Příručka pro publicitu (verze 4)

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 (str. 29 Pravidel + specifické podmínky pro
jednotlivé články)
 pracovní místo (metodika definice a kontroly prac. míst v Příloze 14 Pravidel)

 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 !)

Dotaci nelze poskytnout na:
 pořízení použitého movitého majetku
 v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských
produkčních práv, nákup zvířat, 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
 nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve specifických podmínkách Pravidel
uvedeno jinak)
 pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie

Dotaci lze poskytnout na způsobilé
výdaje
vznik výdajů nejdříve k datu podání ŽoD na MAS
úhrada výdajů nejpozději do data předložení Žádosti o platbu
způsobilé výdaje projektu: 50 000 – 5 000 000,- Kč
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, příp. prohlášení o shodě, faktury, všude uvádět výrobní
čísla
 analytické vedení účetnictví dotačních projektů, kontrola dvojího
financování





Způsobilost výdajů projektů - obecně
Mohou být vynaloženy:
 bezhotovostní platbou – pouze prostřednictvím vlastního
bankovního účtu
 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. dodavatel. faktury
nebo jiného účetního dokladu, u stavebních prací max. do výše
sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS Praha a.s., RTS
a.s. nebo Callida s.r.o.
 částky stanovené znaleckým posudkem nebo max. limitů některých
výdajů (stanoveny Přílohou č. 3 Pravidel 19.2.1)

Seznam vyhlášených Fichí a
předpokládaná alokace
Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 9.093.400,- Kč.
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013

F7

Podpora místního
zemědělství

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

F10

Neproduktivní
investice v lesích

Článek 25, Neproduktivní
investice v lesích

Alokace
pro 2. výzvu
7.412.200,- Kč

1.681.200,- Kč

FICHE č. 7
 Žadatel: zemědělský podnikatel
 Způsobilé výdaje: hmotné a nehmotné investice v ŽV, RV a
školkařské produkci - tzn. investice do staveb, strojů a
technologií, na pořízení mobilních strojů a peletáren
(produkce pouze pro vlastní spotřebu v zem. podniku), nákup
nemovitosti

 Dotace: 50%, možné navýšení o 10% => oblasti LFA (alespoň
75% pozemků v LPIS) a dalších 10% pro mladé zemědělce
 Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

FICHE č. 10
 Žadatel: vlastnictví, spoluvlastnictví (50% podíl), nájem, pacht, výpůjčka, věcné
břemeno, právo stavby – na PUPFL
 Způsobilé výdaje: investiční a neinvestiční výdaje
 značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness
prvků
 zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory
 zařízení k odkládání odpadků
 mostky, lávky, zábradlí, stupně
 Nákup pozemku
 Dotaci nelze poskytnout: stezky širší než 2m a lesní cesty (pro účely lesního
hospodářství), stavební výdaje na obnovu kulturního dědictví venkova (např.
kapličky, křížky), nová výsadba/obnova zeleně, provozní výdaje, následná
údržba a péče, rozhledny
 Dotace: 100%

4. Žádost o dotaci (ŽoD)











formulář ŽoD se generuje na Portálu farmáře (PF)
podává se samostatně za každou Fichi
nelze kombinovat různé režimy podpory
žadatel se zavazuje k dodržení podmínek, za které získal body po dobu
vázanosti projektu na účel (5 let od data převedení dotace na účet příjemce
dotace), pokud není uvedeno jinak
doporučujeme na PF zaregistrovat mail pro zasílání upozornění ze SZIF
ŽoD je možné nejprve bezplatně konzultovat s MAS
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

Formulář ŽoD

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci
 předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem
žádosti. Neúplné žádosti nebudou na MAS přijaty
 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. 30-31
 Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků

 Kapitola č. 2 - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - Investice do
zemědělských podniků, str. 40–42
 Kapitola č. 10 - Článek 25 - Neproduktivní investice v lesích, str. 64–65

Nepovinné přílohy stanovené MAS
Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši
bodového ohodnocení projektu.

Fiche 7 – 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 KN, ne starší než
1 měsíc před podáním Žádosti o dotaci na MAS (prostá kopie).
 PK č. 4 – Nově vytvořená pracovní místa v rámci projektu – pro stanovení počtu
nově vytvořených pracovních míst se použije metodika uvedená v Příloze č. 14
Pravidel pro žadatele 19.2.1, tj. příloha č. 7 Výzvy (název přílohy: „Metodika
definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst“).
 PK č. 5 – Velikost podniku v projektu – tuto skutečnost žadatel doloží Přílohou č.
5 Pravidel pro žadatele 19.2.1, tj. přílohou č. 6 Výzvy (název přílohy: „Prohlášení o
zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků“).

Nepovinné přílohy stanovené MAS

Fiche 7 –

v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v PK:

 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).
 PK č. 8 – Projekt zaměřen převážně do oblasti živočišné výroby – tuto skutečnost žadatel
doloží v rozpočtu, kdy minimálně 55% výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je
zaměřena do oblasti živočišné výroby (do způsobilého výdaje č. 007).

Fiche 10 – v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění v PK:
 PK č. 3 – Návaznost projektu – tuto skutečnost žadatel doloží snímkem Katastrální mapy s
vyznačeným měřítkem, se zákresem turistických, cykloturistických a jiných tras a se
zákresem místa realizace projektu (prostá kopie).
 PK č. 7 – Délka tras – tuto skutečnost žadatel doloží snímkem Katastrální mapy s
vyznačeným měřítkem a se zákresem plánované trasy.

5. 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. Počet
podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi
 postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interní postupy MAS Region
Pošembeří PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti“
 preferenční kritéria a bodové hladiny pro hodnocení a výběr projektů jsou součástí
Fichí, které jsou přílohou Výzvy a jsou zveřejněny na webu MAS
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/prv/vyzvy-prv/2-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 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
 alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory
hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním
nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje
minimální stanovenou výši bodů = 30 b.) v případě, že
zbývající částka alokace ve Fichi dosahuje minimálně
50% požadované výše dotace daného projektu

6. 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
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
 předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební
práce nepřesáhne 20.000,- Kč (bez DPH) - žadatel/příjemce dotace nemusí
uskutečňovat
výběr
z
více
dodavatelů
ani
jiné
vyhodnocení
nabídky/dodavatele, 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

Veřejné zakázky
 předpokl. hodnota zakázky (PHZ) nedosáhne 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez
DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není
zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace není vyšší 50%, pak
transparentní a nediskriminační postup - tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která
srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing) nebo
automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště
 PHZ přesáhne nebo je rovna 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez DPH v případě,
že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4
odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace není vyšší 50% - žadatel povinen uskutečnit výběrové
řízení podle Příručky pro zadávání veřejných zakázek (závazná). Uzavřená výzva – u
zakázek na dodávky n. služby do 2 mil. Kč bez DPH, resp. 6 mil. Kč u zakázek na stavební
práce - přímé oslovení min. 3 dodavatelů formou písemné výzvy se zadávacími
podmínkami, 3 nabídky zpět. Zakázky vyšší hodnoty – otevřená výzva.
 povinnost uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobě; v
případě, že žadatel nerealizuje VŘ může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou
zadavatelem, akceptovatelná je i internetová objednávka

7. Podklady pro žadatele
 www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace2014-2020/prv
→ Dotace 2014 – 2020 → PRV:

→ Registrace Portál farmáře
→ Výzvy PRV: 1. Výzva (povinné dokumenty)
2. Výzva (povinné dokumenty)
→ Dokumenty PRV (ostatní dokumenty k PRV)

→ Veřejné zakázky (dokumenty k VZ)

8. Diskuze
9. Závěr
Děkujeme za pozornost
Kontakty:
Program. manager PRV - Mgr. Miloslav Oliva
E-mail: oliva@posemberi.cz, tel.: 721 210 662

Program. manager PRV - Ing. Samira Goldšmídová
email: goldsmidova@posemberi.cz, tel.: 732 725 772

