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Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
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Zdroje informací
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http://mas-lit.cz

• web místní akční skupiny MAS Litomyšlsko o.p.s.

• veškeré potřebné informace a odkazy obsahuje sekce 

webu http://mas-lit.cz/prv-2014-2020/

https://www.szif.cz

• web Státního zemědělského intervenčního fondu

• sekce webu https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

zahrnuje zejména Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 

Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje – pro rok 2022 z 29. 11. 2021 

(+ zpřesnění Pravidel z 13. 4. 2022)

http://mas-lit.cz/
http://mas-lit.cz/prv-2014-2020/
https://www.szif.cz/
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921


Základní parametry výzvy
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• příjem žádostí o dotaci na MAS: od 8. 4. do 10. 5. 2022

• termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2022

• celková výše dotace pro 7. Výzvu: 9 767 035,- Kč

• možno předkládat projekty v rámci Fichí: 

• F5 Podpora podnikání

• F6 Podpora zemědělství

• F7 Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce

• F10 Občanská vybavenost

• min. výše způsobilých výdajů na projekt: 50 tis. Kč

• pozor na limity některých způsobilých výdajů



Alokace, % dotace, max. výše projektu
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Fiche/opatření Alokace (dotace) % dotace
Max. výše způsobilých 

výdajů na projekt

F5 Podnikání 3,2 mil. Kč
25/35/45 %

(dle velikosti podniku) 2 mil. Kč

F6 Zemědělství 2,4 mil. Kč
50 % 

(za urč. podmínek 60 %) 1,5 mil. Kč

F7 Zpracování a prodej 

zemědělské produkce 2,4 mil. Kč
35/45 %

(dle velikosti podniku)

(za urč. podm. až 50 %)
2 mil. Kč

F10 Občanská 

vybavenost 1,7 mil. Kč 80 % 1 mil. Kč



Administrativní proces
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• podání žádosti o dotaci vč. příloh na MAS elektronicky 

prostřednictvím Portálu farmáře (PF) -

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

• výjimečně lze vybrané přílohy podat v listinné podobě

• žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele –

registrace do PF osobně na SZIF (není třeba el. podpis)

• kontrola administrativní, přijatelnosti a příloh na MAS

• věcné hodnocení Výběrovým orgánem MAS (bodování 

podle předem stanovených preferenčních kritérií)

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
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Administrativní proces
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• stanoveno pořadí za každou Fichi zvlášť a Rozhodovacím 

orgánem MAS proveden výběr podle disponibilních financí

• hraniční projekty Fiche a výzvy, řešení shodného počtu ad. 

popsáno v Interních postupech MAS pro PRV na webu MAS

• zaregistrování vybraných žádostí o dotaci vč. příloh na RO 

SZIF elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře

• kontrola administrativní, přijatelnosti a příloh na RO SZIF

• kontrola dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení 

na RO SZIF (do 56-63 dní na MAS, do 70 dní na RO SZIF)

• podpis Dohody o poskytnutí dotace na RO SZIF



Výběrová/zadávací řízení - příručka
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• DOKLÁDÁ SE AŽ SE ŽÁDOSTÍ O PLATBU

• tzv. malý „cenový marketing” – zakázka do 500 tis. Kč

• DOKLÁDÁ SE PŘED PODPISEM DOHODY

• tzv. velký „cenový marketing” – zakázka do 2/6 mil. Kč 

(dodávky x stavební práce)

• výběrové/zadávací řízení – otevřená výzva

• UPOZORNĚNÍ k cenovým marketingům!!!

• odeslání objednávky/poptávky, min. 3 srovnatelné 

nabídky, propojenost dodavatelů, ...



Pravidla - obecné podmínky
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• způsobilost výdajů obecně – nelze např. použitý majetek, 

prosté nahrazení investice, ...

• provádění změn – až po podpisu Dohody, prostřednictvím 

tzv. hlášení o změnách v Portálu farmáře

• zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

• žádost o platbu – po realizaci (dokončení) projektu

• kontrola dodržování podmínek Programu rozvoje venkova

• postupy pro odvolání

• způsob účtování – investice!

• snížení částky dotace – korekce, sankce, fin. opravy



Pravidla – společné podmínky (výběr)
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• Projekt lze realizovat na území příslušné MAS.

• Projekt je v souladu se strategií CLLD příslušné MAS.

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data 

převedení dotace na účet příjemce dotace.

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií 

minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi.

• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 

vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti.



Pravidla – společné podmínky (výběr)
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• Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční 

kritéria závazná po dobu udržitelnosti projektu (pokud 

není uvedeno jinak) a jakékoliv jejich nesplnění, nebo 

předložení nepravdivých či neúplných údajů pro jejich 

hodnocení se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace.

• V rámci jedné žádosti o dotaci nelze kombinovat různé 

režimy podpory.

• 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.



Přílohy k žádosti o dotaci
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• povinné – dle Pravidel PRV 19.2.1

• obecné a specifické, a to pro různé fáze: 

• k podání žádosti o dotaci na MAS, 

• po zaregistrování na RO SZIF, 

• při podpisu Dohody, 

• při podání žádosti o platbu, 

• po proplacení (monitorovací zprávy)

• nepovinné – dle Fichí ve výzvě MAS

• pro získání bodů ve fázi věcného hodnocení na MAS

• v této výzvě MAS jen „Potvrzení konzultace 

projektového záměru“



Přílohy k žádosti o dotaci – obecné
(pokud jsou pro projekt relevantní)
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• platný (a nejpozději k registraci na RO SZIF 

pravomocný/účinný) odpovídající správní akt staveb.úřadu

• stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace

• v případě stavebních výdajů půdorys v odpovídajícím 

měřítku s vyznačením rozměrů, pokud není proj.dok.

• v případě stavebních výdajů katastrální mapa s 

vyznačením lokalizace v odpovídajícím měřítku, ze které 

budou patrná čísla a hranice pozemků, název 

katastrálního území a měřítko mapy



Přílohy k žádosti o dotaci – obecné
(pokud jsou pro projekt relevantní)
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• prohlášení o velikosti podniku dle Přílohy 5 Pravidel (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)

• 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

• 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)



Specifické podmínky pro aktivity
(dle požadavků přítomných)
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• Jedná se o specifické podmínky jednotlivých Fichí 

navázaných na odpovídající článek Pravidel.

• F5 Podpora podnikání - Článek 19, odst. 1, písm. b) Podpora 

investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

• F6 Podpora zemědělství - Článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do 

zemědělských podniků

• F7 Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce - Článek 

17, odst. 1, písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů

• F10 Občanská vybavenost - Článek 20 Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech

• a) veřejná prostranství, b) MŠ a ZŠ, c) hasičské zbrojnice, d) obecní obchody, e) kulturní 

památky, f) kulturní a spolková zařízení a knihovny, g) stezky, h) muzea a expozice



Dotazy a diskuze
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