Informační seminář
pro žadatele
Výzva MAS PRV 6
V Dobrušce dne 25.2.2022

Program semináře
1)

Úvod

2)

Představení výzvy – parametry, podporované aktivity, způsobilé výdaje atd.

3)

Základní informace o podávání Žádostí o dotaci na MAS

4)

Diskuze, dotazy
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Informace k výzvě
• Termín vyhlášení výzvy: 11.2.2022
• Termín příjmu žádostí: od 7.3.2022 do 24.3.2022
• Místo příjmu Žádostí o dotaci: Portál farmáře (https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod)
• Veškeré informace k výzvě: https://www.pohodavenkova.cz/14-20clld-prv-vyzvy/vyzva-c.-prv-6.html
• Registrace na RO SZIF: do 31.8.2022
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Vyhlašované Fiche
Fiche

F2

F4

Název Fiche

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

Minimální
způsobilé
výdaje v Kč

Maximální
způsobilé
výdaje v Kč

Alokace pro
6. výzvu v Kč

Konkurenceschopnost
zemědělských podniků

Čl. 17, odst. 1., písm. a)
Investice do zemědělských
podniků

50 000

1 000 000

3 629 189

Založení a rozvoj
nezemědělských činností

Čl. 19, odst. 1., písm. b)
Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností

50 000

1 300 000

2 598 793
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Společné podmínky pro všechny Fiche
• Projekt lze realizovat na území MAS; výjimečně lze projekt realizovat i mimo území MAS za předpokladu,
že prospěch z projektu připadne do území MAS.
• Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně
souvisejících objektů)/jiné movité majetky, které jsou předmětem projektu, v případě nákupu movitého
majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci,
v případě měkkých akcí se místem realizace rozumí místo, kde se předmětná akce koná; v případě,
že je umístěn na více místech, žadatel uvede všechna místa (není-li ve specifických podmínkách Pravidel
uvedeno jinak).
• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.
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Společné podmínky pro všechny Fiche
• V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo (případně pokud získal body za preferenční kritérium tvorba
nových pracovních míst), musí postupovat podle Metodiky tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze
14 Pravidel
(viz.https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatre
ni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf). Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6
měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky
od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace
malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě,
že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik.
• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
přesahují 2 000 000 Kč (podmínky hodnocení, definice a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu
finančního zdraví zveřejněné na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). Podmínka splnění
finančního zdraví se nevztahuje na: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy,
obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnosti,
nadace a veřejné VŠ a školní statky/podniky.
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Společné podmínky pro všechny Fiche
• Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu udržitelnosti projektu (pokud
není uvedeno jinak) a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií,
nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií
se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace.

• Pokud žadatel/příjemce dotace uplatnil nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí),
musí dodržet kategorii podniku, kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS,
i ke dni podpisu Dohody.
• Pokud se jedná o žadatele/příjemce dotace/spolupracující subjekt, který musí pro splnění definice spadat
do určité kategorie podniku podle velikosti, musí žadatel/příjemce dotace/spolupracující subjekt splňovat
tuto kategorii až do data podpisu Dohody.
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Společné podmínky pro všechny Fiche
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje,
nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví
s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka a právo stavby. U každého článku
je upřesněno, jaké uspořádání právních vztahů k nemovitostem připouští. Žadatel/příjemce dotace (případně
společník ve společnosti/spolupracující subjekt v uskupení) prokazuje uspořádání právních vztahů k nemovitostem
při kontrole na místě předložením příslušných dokumentů:
• vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je příjemce dotace uveden jako vlastník nemovitosti;
• spoluvlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je příjemce dotace uveden jako vlastník nemovitosti, a písemným souhlasem
spoluvlastníků nemovitosti (v případě SJM manžela/manželky) s realizací projektu;
• nájemní/pacht/výpůjčka – nájemní/pachtovní smlouvou či smlouvu o výpůjčce na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu
na účel, případně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou min. 5 let od převedení dotace příjemci dotace na účet;
• věcné břemeno – smlouvou o zřízení věcného břemene na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel; věcné břemeno
musí být zároveň zaneseno u příslušné nemovitosti v katastru nemovitostí;
• právo stavby – výpisem z katastru nemovitostí, kde je právo stavby zaneseno na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti, a to na dobu nejméně
do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel.

• V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit nájemní/pachtovní smlouvu písemným souhlasem
vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu.
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Společné podmínky pro všechny Fiche
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Společné podmínky pro všechny Fiche
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Společné podmínky pro všechny Fiche
• Přílohy k cenovému marketingu:

Upraveno v obecných podmínkách kap. 4.6, 4.7 a společných podmínkách pro všechny aktivity –kap. 6 písm. b)
bod 2) a písm. d) bod 10) :
Dokládání tzv. „Velkého“ Cenového marketingu VCM (rovno nebo více než 500 tis. Kč bez DPH do 2 000 000 Kč bez DPH pro dodávky a služby / do 6
000 000 Kč bez DPH pro stavební práce) ve lhůtě do 56 dnů od registrace na MAS a do 70 dnů od registrace na SZIF – dokládá se kupní smlouva
nebo objednávka/ cenový marketing/ oslovení dodavatelé a jejich nabídky.

U „malého“ CM (pod 500 tis. Kč bez DPH) se tyto přílohy dokládají až při podání Žádosti o platbu.
• Stanovení režimu cenového marketingu v případě projektu se zakázkami jak pod 500 tis. Kč tak nad 500 tis. Kč:
Cenový marketing – projekt bude složen ze dvou funkčních celků, jedna aktivita bude do 500 tis. Kč bez DPH – to znamená,
CM se dokládá až při Žádosti o platbu. Ale druhá aktivita bude nad 500 tis. Kč, a tedy bude muset doložit CM do 70. dne od registrace na SZIF
– to znamená, že celý projekt se bude řídit lhůtami, které platí pro vyšší režim VŘ, tedy dle „většího CM“. Žadatel aktualizuje žádost s doložením
CM nad 500 tis. Kč a bude se tedy řídit lhůtami danými pro „větší CM“. Při kombinaci „velkého“ a „malého“ CM se bude žádost řídit lhůtami
pro velký CM, stejně jako dosud kombinace CM a VŘ. Aktualizací nepůjde změnit režim zakázky, protože se jedná o porušení Pravidel.
Změna CM do 500 tis. Kč na „velký“ CM ani naopak po zaregistrování nebude možná.
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Definice mikropodniků, malých a středních podniků
Podrobná definice uvedena v Příloze č. 4 Pravidel 19.2.1 (viz.
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2
Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf)

• Mikropodnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat
nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
• Malý podnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat
nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
• Střední podnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční obrat
nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR.
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Definice mikropodniků, malých a středních podniků
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot:
• „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské podniky
ani mezi propojené podniky.

• „Partnerské podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené podniky a mezi kterými
existuje následující vztah: podnik (mateřský podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými
podniky 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku (dceřiný podnik).
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Definice mikropodniků, malých a středních podniků
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot :
• „Propojené podniky“ jsou podniky, mezi nimiž existuje některý z těchto vztahů:

a)

podnik vlastní většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku;

b)

podnik má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu
jiného podniku;

c)

podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným podnikem
nebo dle ustanovení v zakladatelské listině, zakladatelské či společenské smlouvě nebo ve stanovách
tohoto podniku;

d)

podnik, který je akcionářem nebo členem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou uzavřenou
s jinými akcionáři nebo společníky daného podniku většinu hlasovacích práv náležejících akcionářům
nebo společníkům v daném podniku.
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Dotaci nelze poskytnout na:
• 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, a to ani jeho část.
• 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.
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Dotaci nelze poskytnout na:
• Výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů.
• Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu.

• Obnovu vinic, oplocení vinic a sadů, technologie pro zpracování vinných hroznů.
• 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.
• Provozní náklady včetně spotřebního materiálu.

• Výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel
(není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak).
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Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku a zahrnuje hmotné
a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií
pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení
mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Definice žadatele/příjemce dotace
Zemědělský podnikatel.
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Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Druh a výše dotace, režim podpory
• Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Tato míra podpory může být navýšena o 10
% pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s
přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ANC oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci
formuláře Žádosti o dotaci.
• Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 Nařízení PRV.

Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
1)

stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

2)

nákup nemovitosti
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Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Další podmínky
• O situování v ANC oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků evidovaných
v LPIS, situovaných v ANC oblastech. Do výpočtu se zahrnují 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 ke dni
podání Žádosti o dotaci na MAS.
• Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření žadatele
(posuzuje se k datu zaregistrování Žádosti o platbu).
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje
nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby.
• V případě nákupu mobilního oplocení pro pastevní areál se uspořádání právního vztahu k nemovitostem
neprokazuje.
• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.
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Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Další podmínky
• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu
záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem,
že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.
• V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle výše
uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti
o dotaci. Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa
realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru
na životní prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie.
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Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Preferenční kritéria pro tuto Fichi (min. 55 bodů)
1)

Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu (max. 20 b.)

2)

Žadatel má zkušenosti se zemědělským podnikáním (max. 10 b.)

3)

Žadatel je ekologickým zemědělcem (max. 10 b.)

4)

Hospodaření v ANC oblastech (max. 10 b.)

5)

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace
(max. 20 b.)

6)

Projekt má zkrácenou dobu realizace (max. 30 b.)

7)

Žadatel nebyl podpořen prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS
POHODA venkova (max. 30 b.)

8)

Finanční náročnost projektu (max. 30 bodů)
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Vymezení Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Podporovány
budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadající
do sekce C, F, G, I, J, M, N, P, R, S viz (https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace ,
excelový dokument) a Nákup nemovitosti.

Definice žadatele/příjemce dotace
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Druh a výše dotace, režim podpory
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:
− 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky

− 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
− 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky
• Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 Pravidel (viz
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatr
eni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf ).

• Podpora je poskytována v režimu de minimis – projekty musí být v souladu s Nařízením Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis.
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
1)

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)

2)

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení,
užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže
a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

3)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

4)

nákup nemovitosti
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Kritéria přijatelnosti
Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):
C
• zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014,
a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva,

F
• stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost,

G
• velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými
hmotami ve specializovaných prodejnách,

I
• ubytování, stravování a pohostinství,

J
• informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61,
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Kritéria přijatelnosti
Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):
M
• profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70,

N 79
•
•
•
•
•

Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby,
N 81 činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1,
N 82.1 administrativní a kancelářské činnosti,
N 82.3 pořádání konferencí a hospodářských výstav,
N 82.92 balicí činnosti,

P 85.59
• ostatní vzdělávání j. n.,

R 93
• sportovní, zábavní a rekreační činnosti,

S 95
• opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost,

S 96
• poskytování ostatních osobních služeb.
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Kritéria přijatelnosti
• Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu;
• V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy
o fungování EU, tzv. non-annex, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU,
tzv. annex (převažovat musí tržby za produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU); v případě
kombinace annexových a neannexových produktů je žadatel/příjemce dotace povinen vést oddělenou evidenci
tržeb zvlášť annexových a neannexových produktů v příslušné provozovně. Ověření údajů v ní uvedených bude
zkontrolováno v účetnictví/daňové evidenci příjemce dotace. Předmětem kontroly budou účetní doklady
počínaje prvním účetně uzavřeným obdobím následujícím po podání Žádosti o platbu na MAS. Bude tedy možné
podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy
o fungování EU, tak produkty zde neuvedené.
• V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy
o fungování EU;
• V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného paliva
žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnos.
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Další podmínky
• Dotaci nelze poskytnout na: podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup zemědělských a lesnických
strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, R, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje).
• Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval při podání Žádosti
o dotaci na MAS, i ke dni podpisu Dohody, případně může svoji kategorii zmenšit.
• Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou
nejméně 6 pevných lůžek, maximálně však 40 pevných lůžek (bez přistýlek). Kapacita 40 lůžek se vztahuje
k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením,
oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.).
• V případě, že se na území obce, ve které je realizován projekt týkající se ubytování, vybírají místní poplatky
z cestovního ruchu (poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), se žadatel přihlásí k poplatkové
povinnosti u příslušné obce, a to nejpozději k datu předložení Žádosti o platbu na MAS.
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Další podmínky
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje,
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby.
V případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem.
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené
stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem,
nájem, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby.
• V případě pořízení vozidla kategorie N1 musí mít žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo provozovnu na území
příslušné MAS, a to po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel;
• Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku (viz kapitola 1 písmeno r),
nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.
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Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Preferenční kritéria pro tuto Fichi (min. 65 bodů)
1)

Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu (max. 20 b.)

2)

Žadatel má zkušenosti s podnikáním (max. 10 b.)

3)

Velikost žadatele (max. 30 b.)

4)

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace
(max. 20 b.)

5)

Projekt má zkrácenou dobu realizace (max. 30 b.)

6)

Žadatel nebyl podpořen prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS
POHODA venkova (max. 30 b.)

7)

Finanční náročnost projektu (max. 30 b.)
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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).
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Povinné přílohy společné pro všechny Fiche
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)

Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno – elektronické
PDF formuláře jsou dokládány na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře v sekci „Průřezové přílohy“.
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. Žadatel zároveň vloží prostřednictvím
Portálu farmáře tento formulář do Nepovinných příloh žádosti o dotaci (Přílohy stanovené MAS).
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Povinné přílohy společné pro všechny Fiche
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 dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv, www.szif.cz
nebo www.pohodavenkova.cz). Přílohu zároveň předkládá i žadatel, který chce obdržet body
za preferenční kritérium Velikost žadatele. 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 – fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu
(nedokládá se u vzdělávání a v případě pořízení mobilních strojů).
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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
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fo
patreni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf ) – 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.
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Povinné přílohy pro jednotlivé Fiche stanovené
nad rámec společných příloh
Fiche 4 Založení a 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 pro jednotlivé Fiche
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:
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 https://www.pohodavenkova.cz/14-20clld-prvvyzvy/vyzva-c.-prv-6.html ) – 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 https://www.pohodavenkova.cz/14-20clld-prv-vyzvy/vyzva-c.-prv-6.html ) – 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.
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Nepovinné přílohy pro jednotlivé Fiche
Tyto nepovinné přílohy jsou předkládány při podání žádosti o dotaci na MAS žadatelem
pouze tehdy, požaduje-li za příslušné preferenční kritérium body.
Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
1)

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.
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Nepovinné přílohy pro jednotlivé Fiche
Fiche 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
2)

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.

3)

Hlavní rizika projektu (vzor zveřejněn na webu MAS https://www.pohodavenkova.cz/14-20clld-prv-vyzvy/vyzvac.-prv-6.html ) – 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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Nepovinné přílohy pro jednotlivé Fiche
Fiche 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
1)

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 https://www.pohodavenkova.cz/14-20clld-prv-vyzvy/vyzva-c.-prv-6.html ). 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.

2)

Hlavní rizika projektu (vzor zveřejněn na webu MAS https://www.pohodavenkova.cz/14-20clld-prv-vyzvy/vyzvac.-prv-6.html ) – 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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Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů,
na které může být poskytnuta dotace
Limity společné pro více Fichí:
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Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů,
na které může být poskytnuta dotace
Limity pro Fichi 2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků:
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Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů,
na které může být poskytnuta dotace
Limity pro Fichi 4 Založení a rozvoj nezemědělských činností:
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Způsob podání Žádosti na MAS
• Žadatel musí mít vlastní přístup na Portál farmáře, zde si ze svého účtu vygeneruje žádost.

• Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných
příloh na MAS v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS přes Portál farmáře
(https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod).
• Všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS.

• Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci přes Portál
farmáře.
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• Po odeslání Vaší
Žádosti o dotaci
přes Portál Farmáře
dojde následně k její
kontrole ze strany MAS
• V případě že Žádost
o dotaci nebude
obsahovat žádné
chyby, je vrácena
žadateli a následuje
postup zobrazený
na dalších slidech.
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Upozornění
• Portál je otevřen 24 hodin denně – poslední den
Výzvy mohou žadatelé podat až do půlnoci.
• Dokumenty v papíru musí donést do doby,
která je uvedena ve Výzvě PRV 6.
• V případě, že žadatel omylem pošle prázdnou
ŽOD na MAS, je nutné se k ní chovat stejně
jako k řádně podané.
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Děkujeme za pozornost

52

