Seznam příloh předkládaných společně s Žádostí o dotaci na MAS
Povinné přílohy společné pro všechny Fiche
Některé přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci jsou součástí formuláře Žádosti o dotaci.
Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci k posouzení finančního zdraví,
veřejným zakázkám a povinné publicitě, jsou uveřejněny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv
a www.szif.cz.
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 – 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)1.
3. V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak 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 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.
4. V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak katastrální mapa s vyznačením
lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla
pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí
projektové dokumentace) – prostá kopie.
5. Formuláře2 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno –
elektronické PDF formuláře jsou dokládány na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře
v sekci „Průřezové přílohy“. Žadatel zároveň vloží prostřednictvím Portálu farmáře tento
formulář do Nepovinných příloh Žádosti o dotaci. (Přílohy stanovené MAS).
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 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních
podniků dle Přílohy 5 Pravidel – elektronický PDF formulář je dokládán na SZIF
prostřednictvím Portálu farmáře v sekci „Průřezové přílohy“. Žadatel zároveň vloží
prostřednictvím Portálu farmáře tento formulář do Nepovinných příloh Žádosti o dotaci.
(Přílohy stanovené MAS).
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,
v případě pořízení mobilních strojů a mobilních zařízení pro kulturní či spolkové akce
pro veřejnost).

1

V případě, že projektová dokumentace nebude doložena v listinné podobě, ale elektronicky přes Portál farmáře,
pak projektová dokumentace nemusí být ověřena stavební úřadem. Žadatel na výzvu SZIF, případně při kontrole na místě
musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné podobě s úředním ověřením.
2

Formuláře mají formu pdf a je nutné je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů v závislosti na způsobu
vedení účetnictví nebo daňové evidence.
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Povinné přílohy pro jednotlivé Fiche stanovené nad rámec společných příloh
Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
1) 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 7
Pravidel) – prostá kopie.
2) 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 vlivu záměru na životní prostředí prostá kopie.

Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
1)

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.
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Nepovinné přílohy
Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1, může žadatel doložit k Žádosti o dotaci
přílohy stanovené MAS, které mohou pomoci pracovníkům MAS při administraci předložené Žádosti
o dotaci:
Přílohy stanovené MAS
1. Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny POHODA venkova na období 2014–2020 (vzor zveřejněn na webu MAS) – prostá
kopie.
2. V případě, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) není třeba stavební povolení nebo
ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak Čestné prohlášení žadatele
ke stavebním pracím (vzor je zveřejněn na webu MAS) – prostá kopie. Toto čestné prohlášení
se dokládá pouze v případě, že jsou součástí projektu stavby, stavební úpravy, udržovací práce
na stavbách či terénní úpravy.
3. 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 vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí stavební
povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu – prostá kopie.

Nepovinné přílohy pro jednotlivé Fiche
Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit k Žádosti o dotaci
další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve formuláři Fiche. Předložení těchto
příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového hodnocení projektu.

Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
•

•

•

Platné osvědčení (certifikát) o původu biopotraviny/biokrmiva/bioproduktu,
které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona
č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. – prostá kopie. Žadatel předkládá pouze v případě,
že požaduje body za preferenční kritérium Žadatel je ekologickým zemědělcem.
Výpis z LPIS platný k datu předložení Žádosti o dotaci na MAS, který bude obsahovat
celkovou výměru obhospodařovaných pozemků a alespoň tyto druhy zemědělské kultury,
které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná
půda, TTP a trvalá kultura – prostá kopie. Žadatel předkládá pouze v případě, že požaduje
body za preferenční kritérium Hospodaření v ANC oblastech.
Hlavní rizika projektu (vzor zveřejněn na webu MAS) – prostá kopie. Žadatel předkládá
pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium. V projektu jsou uvedena hlavní
rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
•

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků
podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv,
www.szif.cz a www.pohodavenkova.cz). Žadatel předkládá pouze v případě, že požaduje
body za preferenční kritérium Velikost žadatele a zároveň pokud toto Prohlášení nepředložil
jako povinnou přílohu žádosti o dotaci
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•

Hlavní rizika projektu (vzor zveřejněn na webu MAS) – prostá kopie. Žadatel předkládá
pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium V projektu jsou uvedena hlavní
rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
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