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Výzva – zdroje informací

http://mas-lit.cz (web MAS Litomyšlsko o.p.s.)

• Bude obsahovat veškeré informace a odkazy. Výzvě se 
věnuje sekce webu http://mas-lit.cz/prv-2014-2020/

http://www.szif.cz

• Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (očekávaná brzká 
aktualizace)

• …



Úvodní informace

• Výzva je v přípravě (čeká se na administrativní 

schvalování v nadřazených orgánech), bude 

otevřena pravděpodobně 05/2020.

• Dotace 80 % celkových způsobilých výdajů, které 

mohou činit max 1 mil. Kč. Alokace výzvy je cca 11 

mil. Kč pro všechny oblasti bez udání rozdělení.

• Žádosti ve všech oblastech budou hodnoceny 

společně.

• Jednotlivé oblasti podpory níže.



Zaměření Výzvy
Bude otevřena jedna Fiche zaměřená na tzn. 

článek 20 PRV, a to v následujících oblastech:

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

d) Obchody pro obce

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

g) Stezky

h) Muzea pro obce



Společné informace pro všechny oblasti

Žadatel 

• vždy obec nebo svazek obcí 

• v případě, že je žadatelem NNO, je nutná historie subjektu 

Režim podpory 

• de minimis (obchody, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, muzea) nebo 
nezakládá 

• veřejnou podporu (stezky, veřejná prostranství) 

• u stejného režimu, možnost kombinovat kódy způsobilých výdajů 

Podmínky 

• projekt je v souladu s plánem rozvoje obce a v souladu s příslušnou strategií  

• limit pro doplňující výdaje ve výši 30 % 

Nezpůsobilé výdaje (MŠ/ZŠ, hasičské zbrojnice, obchody, kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven, muzea) 

• kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná 
čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace 
solárně-termických kolektorů 

• stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200 000 Kč 



A) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V 
OBCÍCH

Způsobilé výdaje 

• vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce   

• herní a vodní prvky  

• doplňující výdaje jako součást projektu  

• nákup nemovitosti 

Podmínky 

• veřejným prostranstvím se rozumí zejména náměstí, návsi, tržiště a navazující prostranství 
objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce 

• veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce 

• nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování 
dřevin a nová výstavba pomníků 



B) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Žadatel 

• příspěvková organizace obcí/svazku obcí 

• školské právnické osoby (nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu) 

Způsobilé výdaje 

• rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ i zázemí a doprovodného stravovacího zařízení; mobiliář pro 
MŠ 

• pořízení vybavení  

• doplňující výdaje jako součást projektu  

• nákup nemovitosti 

Podmínky 

• nedochází k navýšení kapacity mateřské či základní školy  

• projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání 

• nezpůsobilé úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity 

• v rámci ZŠ lze podpořit kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné 
předměty, knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny 



C) HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Způsobilé výdaje 

• rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného zázemí  

• pořízení vybavení hasičské zbrojnice  

• doplňující výdaje jako součást projektu  

• nákup nemovitosti 

Podmínky 

• podporovány hasičské zbrojnice, resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
s místní působností kategorie JPO V 

• podpora souvisí s výkonem služby jednotky sboru dobrovolných hasičů 



D) OBCHODY PRO OBCE 

Žadatel 

• příspěvková organizace obcí/svazku obcí 

Způsobilé výdaje 

• výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod, příslušné zázemí  

• pořízení vybavení pro obchod  

• pojízdná prodejna 

• doplňující výdaje jako součást projektu  

• nákup nemovitosti 

Podmínky 

• provozovatelem nemusí být sám žadatel - musí být vybrán za 
otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek se 
zohledněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek 



E) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 

Žadatel 

• příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí 

• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) 

• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby 

Způsobilé výdaje 

• obnovení a zhodnocení kulturní památky 

• doplňující výdaje jako součást projektu  

• nákup nemovitosti 

Podmínky 

• podporovány nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky. 

• nelze podpořit památky UNESCO a národní kulturní památky, včetně Indikativního seznamu 
památek podporovatelných z IROP 



F) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ  
VČETNĚ  KNIHOVEN 

Žadatel 

• příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí 

• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) 

• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby 

Způsobilé výdaje 

• rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, příslušné zázemí , knihovny  

• pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven 

• doplňující výdaje jako součást projektu  

• nákup nemovitosti 

Podmínky 

• v případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 
Sb.  - obecní knihovny 

• nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a 
zařízení pro sport včetně jejich zázemí 



G) STEZKY 
Žadatel 

• příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí 

Způsobilé výdaje 

• výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a 
tematických stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní 
prvky 

• stavební výdaje související s danou stezkou  

• nákup nemovitosti 

Podmínky 

• projekt lze realizovat mimo PUPFL a intravilán obce (výjimkou je značení v 
intravilánu) 

• v případě značení je nutné doložit alespoň souhlas vlastníků s realizací 
projektu 

• v případě realizace projektu na zvláště chráněném území (ZCHÚ) nebo v 
lokalitě soustavy Natura 2000 se nejedná o stezku interpretující chráněné 
území nebo předmět ochrany ZCHÚ 

• nezpůsobilými výdaji jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata



H) MUZEA PRO OBCE 

Žadatel 

• příspěvková organizace zřízená obcí/svazky obcí 

Způsobilé výdaje 

• rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí vč. 
zázemí 

• pořízení vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí  

• doplňující výdaje jakou součást projektu 

• nákup nemovitosti 

Podmínky 

• zřizovatelem muzea není stát ani kraj 

• nezpůsobilými výdaji jsou vystavené exponáty 



Žádost o dotaci

• Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu 

žadatele na Portálu farmáře

• žadatel podává kompletně vyplněný formulář 

Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře

Na vše existují návodné postupy ke stažení



Po podání Žádosti o dotaci

• Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS
• Podané Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj. 

kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek 
vztahujících se pro daný projekt. 

• Hodnocení projektů
• U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol, provede Výběrový orgán MAS věcné 

hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS, 

• na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů a provede výběr Žádostí 
o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků v souladu s 
nastavenými postupy MAS, a to maximálně do 20 pracovních dnů od provedení 
věcného hodnocení…

• Administrace na RO SZIF
• ZOZ

• Dohoda

• …



Výběrová/zadávací řízení

• „Cenový marketing (malý – do 500 tis. Kč)“

• „Cenový marketing (velký – do 2000/6000 tis. 
Kč=dodávky/stav. práce)“

• Zadávací  řízení



Další ustanovení Obecných podmínek

• Způsobilost výdajů – obecně

• Provádění změn

• Od podpisu Dohody do konce doby udržitelnosti (liší se určité fáze

životního cyklu projektu)

• Podávání Hlášení o změnách

• Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace



Další ustanovení Obecných podmínek

• Žádost o platbu – po realizaci projektu

• Kontrola dodržování podmínek PRV

• Postupy pro odvolání žadatele a další postupy při neplnění

podmínek Pravidel

• Způsob účtování žadatele/příjemce dotace a způsob účtování o

poskytované dotaci

• Snížení částky dotace – korekce a sankce



Další podmínky (výběr)

• Projekt lze realizovat na území příslušné MAS;

• Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data

převedení dotace na účet příjemce

• Projekt musí být podložen plánem rozvoje obce



Přílohy Žádosti o Dotaci

• Povinné – viz pravidla PRV 19.2.1 (pro různé fáze)

• Obecné (pro všechny projekty)

• Specifické (pro projekty v dadné oblasti)

• Nepovinné - jde o přílohy, které žadatel předkládá za

účelem přidělené preferenčních bodů jeho Žádosti o

dotaci ve fázi věcného hodnocení (více u samotných

kritérií věcného hodnocení)



Přílohy Žádosti o Dotaci (obecné)

• 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)12.

• 3) 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.



Přílohy Žádosti o Dotaci (obecné)

• 4) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) 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) Formuláře13 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno.

• 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

formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).

• 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; D jinak K.

• 8) Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u vzdělávání a v případě

pořízení mobilních strojů).

• 9) Přílohy stanovené MAS.



Přílohy Žádosti o Dotaci (specifické)
A) Veřejná prostranství v obcích

• 1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického

rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

b) Mateřské a základní školy

• 1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického

rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

• 2) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním

Žádosti o dotaci na MAS); D jinak C.

• 3) Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů

pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie

(viz Příloha 22); D jinak C.

c) Hasičské zbrojnice

• 1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického

rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

• 2) Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru

dobrovolných hasičů



Přílohy Žádosti o Dotaci (specifické)

d) Obchody pro obce

• 1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

(strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

e) Vybrané kulturní památky

• 1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

(strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

• 2) Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není

vyžadováno stavební řízení, které vychází ze stanoviska NPÚ

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

• 1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

(strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.



Přílohy Žádosti o Dotaci (specifické)

g) Stezky

• 1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

(strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.

• 2) V případě realizace projektu na území ZCHÚ nebo v lokalitě soustavy Natura

2000 vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že projekt není v rozporu s

plánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření a plněním cílů

ochrany k zachování předmětu ochrany; D jinak C.

h) Muzea a expozice pro obce

• 1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce

(strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21); D jinak C.



Dotazy a diskuze

?


