
Seminář pro žadatele
Výzvy MAS Litomyšlsko

Program rozvoje venkova

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020

25. 4. 2019 České Heřmanice



Program

1. Informace o Výzvě MAS

2. Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje

3. Další informace



Výzvy – Zdroje informací

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

• Obsahuje 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

• …



Fiche v rámci Výzvy

1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko
• 1. Fiche – Investice do lesních cest

• 2. Fiche – Investice do polních cest

• 3. Fiche – Podpora protipovodňových opatření v lesích

• 4. Fiche – Podpora lesních stezek

• 5. Fiche – Podpora podnikání

• 6. Fiche – Podpora zemědělství

• 7. Fiche – Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce

• 8. Fiche – Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje 
produkce

• 9. Fiche – Podpora společného regionálního prodeje a regionální identity



Základní parametry Výzvy

• Termín vyhlášení výzvy: 15. 4. 2019 

• Termín příjmu žádostí: od 15. 4. 2019 8:00 do 17. 5. 

2019 

• Termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2018 

• Celková výše dotace pro 3. výzvu je 19 578 709,- Kč

• Dle Pravidel CZV na projekt 50 000 – 5 000 000 Kč



ALOKACE FICHÍ
Číslo 

Fiche
Název Fiche

Alokace

pro 3. výzvu

F1 Investice do lesních cest 3 000 000,- Kč

F2 Investice do polních cest 700 000,- Kč

F3
Podpora protipovodňových opatření v 

lesích
1 500 000,- Kč

F4 Podpora lesních stezek 553 631,- Kč

F5 Podpora podnikání 4 173 083,- Kč

F6 Podpora zemědělství 5 171 000,- Kč

F7
Podpora zpracování a prodeje zemědělské 

produkce
1 480 000,- Kč

F8
Podpora lesnictví, zpracování produktů 

lesnictví a prodeje produkce
2 216 255,- Kč

F9
Podpora společného regionálního prodeje 

a regionální identity
784 740,- Kč



Podání žádosti a příloh

• Portál farmáře

• szif.cz

• osobní registrace

• Vybrané přílohy lze podat v listinné podobě



Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v 

rámci strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje

• Obecné podmínky

• Společné podmínky pro všechny aktivity

• Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků 

• Seznam příloh pravidel

• Závěrečná a přechodná ustanovení

• Platnost a účinnost

Dále jsou zmíněny vybrané informace z pravidel



OBECNÉ PODMÍNKY



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 postupy



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 za 

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

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

• Administrace na RO SZIF
• …



Dokládání příloh

• Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení (platí 
pouze pro výběrové/zadávací řízení, cenový marketing se 
předkládá až při Žádosti o platbu) 

• Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému 
výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného 
formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS v termínu do 63. 
kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o 
dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS, a to 
elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě

• žadatel předloží na RO SZIF v termínu do 70. kalendářního 
dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO 
SZIF uvedeného ve výzvě MAS ke kontrole kompletní 
dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu 
řízení dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího 
řízení, který je k dispozici na internetových stránkách 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz



Následný proces

• Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, 

příloh, případně dokumentace k 

výběrovému/zadávacímu řízení, kontrola 

přijatelnosti a hodnocení projektů na RO SZIF

• Schválení Žádostí o dotaci 

• Podpis Dohody o poskytnutí dotace



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



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO 

VŠECHNY AKTIVITY



Kritéria přijatelnosti projektu 

1) Projekt lze realizovat na území příslušné MAS;

výjimečně lze projekt realizovat i mimo území MAS (kromě

měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z

projektu připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl.

35)

2) Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS



Další podmínky (výběr)

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce

• V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo, musí vytvořit nové pracovní

místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet

• Žadatel musí plnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze

kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 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.



Přílohy předkládané při podání 

Žádosti o dotaci na MAS



Přílohy předkládané při podání 

Žádosti o dotaci na MAS



Nepovinné přílohy stanovené MAS předkládané 

při podání Žádosti o dotaci na MAS



Povinné přílohy předkládané po 

zaregistrování Žádosti o dotaci na 

RO SZIF



Povinné přílohy předkládané při 

podpisu Dohody



Povinné přílohy předkládané při 

podání Žádosti o platbu na MAS/RO 

SZIF



SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO 

AKTIVITY DLE JEDNOTLIVÝCH 

ČLÁNKŮ 
• Jedná se o specifické podmínky jednotlivých Fichí

navázaných na odpovídající článek Pravidel. Vhodné 
doplnit se zněním Fiche – zejména preferenční kritéria.



SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO 

AKTIVITY DLE JEDNOTLIVÝCH 

ČLÁNKŮ 

• 1. Fiche – Investice do lesních cest (Článek 17, odstavec 
1., písmeno c) Lesnická infrastruktura)

• 2. Fiche – Investice do polních cest (Článek 17, odstavec 
1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura)

• 3. Fiche – Podpora protipovodňových opatření v lesích 
(Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění 
preventivních protipovodňových opatření v lesích)

• 4. Fiche – Podpora lesních stezek (Článek 25 
Neproduktivní investice v lesích)



SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO 

AKTIVITY DLE JEDNOTLIVÝCH 

ČLÁNKŮ 
• 5. Fiche – Podpora podnikání (Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností)

• 6. Fiche – Podpora zemědělství (Článek 17, odstavec 1., písmeno 
a) Investice do zemědělských podniků)

• 7. Fiche – Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce 
(Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů)

• 8. Fiche – Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a 
prodeje produkce (Článek 26 Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh)

• 9. Fiche - Podpora společného regionálního prodeje a regionální 
identity (Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a 
vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů)



Zdroje specifických opatření k 

Fichím/článkům/odstavcům
• Pravidla (SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO AKTIVITY DLE 

JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKŮ)

• a) Vymezení Fiche

• b) Oblasti podpory

• c) Definice žadatele/příjemce dotace

• d) Druh a výše dotace, režim podpory

• e) Způsobilé výdaje 

• f) Kódy způsobilých výdajů

• g) Kritéria přijatelnosti

• h) Další podmínky

• i) Seznam předkládaných příloh

• j) Indikátory výstupů

• k) Indikátory výsledků

• Fiche/Žádost o dotaci

• Preferenční kritéria, nepovinné přílohy



Prezentace jednotlivých článků a 

odstavců Pravidel a Fichí dle 

požadavků přítomných



Dotazy a diskuze

?


