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Základní informace o výzvě
• Vyhlášení výzvy: 3.1.2019
• Příjem žádostí přes PF: 31.1.2019 - 28.2.2019
• Termín příjmu příloh v listinné podobě:
31.1.2019 - 28.2.2019, vždy po dohodě!
• Místo příjmu příloh v listinné podobě: kancelář
MAS Krajina srdce, z.s.
• Termín registrace na RO SZIF: 26.4.2019
• Územní vymezení: území MAS Krajina srdce, z.s.

Základní informace o výzvě
Číslo Název fiche
fiche

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

Alokace pro
3. výzvu

2

Zpracování zemědělských
komodit

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

800 000,- Kč

3

Lesní infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

10 000 000,Kč

4

Nezemědělské podnikání

Článek 19, odstavec 1., písmeno c) 3 200 000,- Kč

6

Lesní relax

Článek 25

Alokace celkem na výzvu

525 000,- Kč
14 525 000,- Kč

Základní informace o výzvě
• Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000,- Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000,Kč, POZOR nelze předkládat projekty s dotací
vyšší než je stanovená alokace na danou fichi!
• Žádost o dotaci se podává samostatně za každou
fichi
• Projekt musí být realizován na území MAS,
výjimečně mimo území
• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od
data převedení dotace na účet příjemce

Postup podání žádosti o dotaci - MAS
• Z vlastního účtu na PF (nutno zřídit!) si žadatel pod
příslušnou MAS vygeneruje Žádost o dotaci Informace pro
žadatele o přístup do PF SZIF/eAgri

• Vyplněný formulář ŽoD (včetně příloh) žadatel
předá přes PF (v termínu pro podání ŽoD na MAS 31.1.2019 - 28.2.2019)
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v
Operaci 19.2.1

• Přílohy v listinné podobě donese do kanceláře MAS
v předem domluveném termínu!, MAS vydá
písemné potvrzení o převzetí příloh
• Žádost je možné nejprve konzultovat na MAS

Postup podání žádosti o dotaci - MAS
• Administrativní kontrola ŽoD (kontrola obsahové
správnosti) a kontrola přijatelnosti po přijetí na MAS
• Možnost vyzvat žadatele 2x k opravě (oprava do 5 PD)
• Žadatel je o výsledku informován do 5 PD od ukončení
kontroly
• Věcné hodnocení dle preferenčních kritérií –
Výběrová komise MAS
• Seznam projektů – pořadí projektů
• Schválení výběru projektů do 20 PD od provedení
Věcného hodnocení
• Žadatel je informován o výši přidělených bodů společně
se sdělením, zda byla jeho žádost podpořena do 5 PD od
schválení výběru projektů

Postup podání žádosti o dotaci – RO SZIF
• MAS vybrané Žádosti elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a
předá žadateli přes PF minimálně 3 PD před termínem registrace na
RO SZIF České Budějovice
• Žadatel posílá ŽoD a přílohy zpět přes svůj účet na PF na RO SZIF
České Budějovice (do 26.4.2019 = termín registrace na RO SZIF)
• Administrativní kontrola SZIF:

o do 56 KD (od registrace na RO SZIF) kontrola ŽoD s cenovým
marketingem
o do 126 KD (od registrace na RO SZIF) kontrola ŽoD s výběrovým řízením

• Doplnění se provádí nejdříve prostřednictvím MAS (žadatel
doplnění na MAS tentokrát nezasílá přes PF!; MAS doplnění
zkontroluje, verifikuje a vrátí žadateli k nahrání na PF)
• Schválení ŽoD SZIF – nejdříve ŽoD bez VŘ
• Podpis Dohody:

o do 20 týdnů od registrace na RO SZIF u ŽoD s cenovým marketingem
o do 30 týdnů (od registrace na RO SZIF) u ŽoD s výběrovým řízením

Zadávání zakázek
• Hodnota zakázky do 20 000,- Kč (bez DPH)

o Nákup přímo; součet do 100 000,- Kč za projekt

• Hodnota zakázky do 400 000,- Kč (bez DPH)
veřejný/dotovaný zadavatel, resp. do 500 000,- (bez DPH)
o Cenový marketing; minimálně 3 dodavatelé
o Cenový marketing se dokládá při podání Žádosti o platbu

• Hodnota zakázky nad nebo rovna 400 000,- Kč (bez DPH)
veřejný/dotovaný zadavatel, resp. nad 500 000,- Kč (bez
DPH)

o Výběrové řízení; dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek
o Výběrové řízení musí být doložené na MAS do 63 KD (mailem) a
na RO SZIF do 70 KD (přes PF) od registrace ŽoD na RO SZIF

Financování projektu
• Financování realizace projektu Ex post, tj.
nejprve z vlastních zdrojů
• Hotovostní platba max. do výše 100 000,- Kč
• Bezhotovostní platby z vlastního účtu
• Výdaje, ze kterých je stanovena dotace vznikly
nejdříve ke dni podání ŽoD na MAS, nejpozději
do data předložení ŽoP

Nezpůsobilé výdaje
• pořízení použitého movitého majetku - za nepoužitý majetek (stroje a
zařízení) lze považovat takový movitý majetek, který byl vyroben v období
tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán
• 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)
• 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 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

Nezpůsobilé výdaje
• obnovu vinic
• oplocení vinic a sadů
• technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
1. dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o
objemu nejméně 600 litrů
2. speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového
klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor)
3. 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
• nákup vozidel kategorie L, M, N a jiných vozidel určených zejména pro
osobní přepravu (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno
jinak)
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie - za
technologie sloužící k výrobě elektrické energie se považují technologie,
které jsou použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do
elektrické sítě, vč. vnitropodnikových

Společné podmínky
• Nákup nemovitosti do 10% výdajů
• Realizace projektu max. do 24 měsíců od podpisu
Dohody
• Udržitelnost 5 let od převedení dotace na účet
příjemce
• Žádost musí získat minimální počet bodů stanovený
v jednotlivých fichích
• Vznik nových pracovních míst do 6 měsíců od
převedení dotace na účet příjemce s udržitelností 3
roky (malý nebo střední podnik)/5 let (velký podnik)

Přílohy předkládané při podání ŽoD na MAS
• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu,
pak ke dni podání ŽoD na MAS platný a ke dni předložení přílohy na
MAS pravomocný odpovídající právní akt stavebního úřadu
• 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
• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím
měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části
projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace
předkládaná k řízení stavebního úřadu
• Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je
prokázání vyžadováno. (formulář lze stáhnout na PF)

Přílohy předkládané při podání ŽoD na MAS
• Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace 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 a středních podniků podle velikosti
• 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
• Přílohy stanovené MAS (nepovinné - dle Fichí):
o Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit - MAS nevyžaduje
další povinné přílohy
o Fiche 3 Lesní infrastruktura - Turistická mapa s vyznačením místa realizace
projektu a návaznosti na stávající turistickou infrastrukturu v lesích
o Fiche 4 Nezemědělské podnikání - MAS nevyžaduje další povinné přílohy
o Fiche 6 Lesní relax - Turistická mapa s vyznačením místa realizace projektu a
návaznosti na stávající turistickou infrastrukturu v lesích

Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit
•
•
•
o
o
o
o

Alokace: 800 000,- Kč
Minimální počet bodů: 90
Definice žadatele:
zemědělský podnikatel
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
výrobce krmiv
jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů
• Dotace: 
o v případě zpracování zemědělských produktů kdy výstupem je
produkt NEspadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU je
dotace pro střední podniky 35% výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, 45% pro mikro a malé podniky
o v případě, kdy výstupem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy
o fungování EU činí dotace 50%.

Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit
• Způsobilé výdaje:
o Stroje, nástroje a zařízení pro zpracování zem.
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků
o Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
o Investice související se skladováním
o Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování
kvality
o Investice související s uváděním na trh
o Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez
podkategorie G
o Investice do zařízení na čištění odpadních vod
o Nákup nemovitosti

Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit
• Povinnost dodržet Kritéria přijatelnosti a Další
podmínky dané Pravidly 19.2.1 (ke stažení na webu
www.maskrajinasrdce.cz)
• Povinné přílohy předkládané při podání ŽoD (mimo
obecných):
o V případě, kdy výstupním produktem je produkt nespadající
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, který vyžaduje
posouzení vlivu na životní prostředí, sdělení k podlimitnímu
závěru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá dalšímu
posuzování, nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k
posouzení vlivu záměru na životní prostředí
• Přílohy požadované MAS:
o Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a
středních podniků

Fiche 3: Lesní infrastruktura
•
•
•
o
o
o
o

•
o

Alokace: 10 000 000,- Kč
Minimální počet bodů: 50
Definice žadatele:
Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo výpujčitelé) lesů, kteří
jsou FO nebo soukromými PO, včetně sdružení s právní
subjektivitou nebo spolků
VŠ se školním lesním podnikem, SŠ nebo učilišti se školním polesím
PO zřízené nebo založené obcemi nebo kraji, dobrovolné svazky obcí
Žadatelem nemůže být: sdružení vzniklé dle § 829 a následujících
zákona č. 40/1964, Sb. občanský zákoník, resp. Společnost vzniká
podle § 2716 a následujícíh zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
a státní podniky a státní fondy
Dotace: 
90%

Fiche 3: Lesní infrastruktura
• Způsobilé výdaje:
o Investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a
rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a
technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně
souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské
propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a
vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky)
o Nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí,
úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví
žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců
technické dopravní infrastruktury apod.)
o Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během
realizace projektu
o Nákup pozemku
• ! na podporované povrchy lesních cest dané Pravidly 19.2.1!

Fiche 3: Lesní infrastruktura
• Povinnost dodržet Kritéria přijatelnosti a Další podmínky
dané Pravidly 19.2.1 (ke stažení na webu www.maskrajinasrdce.cz)
• Povinné přílohy předkládané při podání ŽoD (mimo
obecných):
o V případě výstavby lesní cesty (1L nebo 2L) nebo v případě
rekonstrukce lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na
lesní cestu (1L nebo 2L) Vyjádření ÚHÚL dle závazného vzoru v
Příloze 6 Pravidel (vydává příslušná pobočka ÚHÚL) – prostá kopie.
o V případě, že není předkládaná 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,
projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou v
souladu s příslušnými prováděcími předpisy, ze které je zřejmé
splnění parametrů lesní cesty dle ČSN – prostá kopie.

Fiche 3: Lesní infrastruktura
o Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle
závazného vzoru Přílohy 7 Pravidel (vydává místně příslušná správa
národního parku nebo regionální pracoviště Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky) – prostá kopie.
o Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání
Žádosti o dotaci na MAS, kde je žadatel uveden jako vlastník lesního
pozemku bezprostředně zpřístupněného lesní cestou, která je
předmětem projektu (dokument může být informativního
charakteru). V případě, že je žadatel nájemce/pachtýř/vypůjčitel
lesního pozemku, doloží na daný pozemek výpis z katastru
nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na
MAS (dokument může být informativního charakteru) a
nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce – prostá kopie.
• Přílohy požadované MAS:
o Turistická mapa s vyznačením místa realizace projektu a návazností
na stávající turistickou infrastrukturu v lesích

Fiche 4: Nezemědělské podnikání
• Alokace: 3 200 000,- Kč
• Minimální počet bodů: 115
• Definice žadatele:
o Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a
malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i
zemědělci dle Klasifikace ekonomických činností
CZ-NACE uvedených v Pravidlech 19.2.1
• Dotace: 
o 25% pro velké podniky
o 35% pro střední podniky
o 45% pro malé podniky

Fiche 4: Nezemědělské podnikání
• Způsobilé výdaje:
o Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro
zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně
stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
sportoviště a příslušné zázemí)
o Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie
N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v souvislosti s
projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného
majetku do stavu způsobilého k užívání)
o Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady
na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a
výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% projektu.
o Nákup nemovitosti

Fiche 4: Nezemědělské podnikání
• Povinnost dodržet Kritéria přijatelnosti a Další podmínky dané
Pravidly 19.2.1 (ke stažení na webu www.maskrajinasrdce.cz)
• Povinné přílohy předkládané při podání ŽoD (mimo obecných):
o V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, 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
o 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
o V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření
výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku
znovupoužitého majetku – prostá kopie
• Přílohy požadované MAS:
o Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a středních
podniků

Fiche 6: Lesní relax
• Alokace: 525 000,- Kč
• Minimální počet bodů: 50
• Definice žadatele:
o Vlastník, nájemce, pachtýř nebo výpujčitel
PUPFL
o Sdružení s právní subjektivitou a spolek
vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo výpujčitelů
PUPFL
• Dotace: 
o 100%

Fiche 6: Lesní relax
• Způsobilé výdaje:
o Opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2
metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba
herních a naučných prvků, fitness prvků
o Opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních
tabulí, závory
o Opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání
odpadků,
o Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
(mostky, lávky, zábradlí, stupně)
o Nákup pozemku

Fiche 6: Lesní relax
• Povinnost dodržet Kritéria přijatelnosti a
Další podmínky dané Pravidly 19.2.1 (ke
stažení na webu www.maskrajinasrdce.cz)
• Povinné přílohy předkládané při podání
ŽoD (mimo obecných):
o Nejsou požadovány
• Přílohy požadované MAS:
o Turistická mapa s vyznačením místa realizace
projektu a návazností na stávající turistickou
infrastrukturu v lesích

Způsob podání Žádosti o dotaci přes
Portál farmáře
• Postup dle Podrobného postupu pro
vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes
Portál Farmáře v Operaci 19.2.1
• Postup při předávání ŽoD při administraci na
MAS (!přes PF!) dle Postupu ŽoD od podání na
MAS k podání na RO SZIF

Důležité dokumenty
• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020
• Příručka pro zadávání veřejných zakázek
• Příručka pro publicitu PRV 2014 – 2020
• Žádost o přístup do Portálu farmáře
• Návody na vygenerování a postup žádosti o dotaci z
Portálu farmáře
• Ke stažení na webu www.maskrajinasrdce.cz, nebo
na stránkách SZIF

Závěr
• Prostor pro Vaše dotazy (v případě nutnosti
konzultace s RO SZIF budou Vaše dotazy
zodpovězeny emailem nebo telefonicky)
• Kontakty:
maskrajinasrdce@seznam.cz
775 317 757, 775 317 801, 775 317 001

• Sídlo:
Vančurova 1946, 390 01 Tábor

