
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZVOJ KRNOVSKA

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

4. Výzva v Programovém rámci PRV

Město Albrechtice 

zasedací místnost OÚ Město Albrechtice

28.2.2019 od 15:00 hodin



OBECNÉ  INFORMACE

Shodné pro všechny žadatele a Fiche.

Zdroj: 

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 

(dále jen „Pravidla pro žadatele“ platná od 

30.10.2018).



Způsob komunikace MAS/SZIF se žadatelem 

o dotaci

▪ Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře. Ze strany  SZIF jsou

do schránky v Portálu farmáře pro žadatele o dotaci zasílány  

veškeré informace o průběhu administrace podaných žádostí (lze nastavit 

zasílání informačních emailových zpráv do vlastní emailové schránky). 

▪ Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní 

žadatelé a příslušná MAS.

▪ Komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem je zejména osobní                         

jednání.

▪ V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace 

projektu: 

- dopis/zpráva zaslaná datovou schránkou, 

- poštou doporučeně nejlépe s dodejkou, 

- e-mailem s elektronicky podepsaným dokumentem v příloze, 

- osobní předání proti podpisu žadatele.



Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v 

rámci Programu rozvoje venkova

➢ O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě podané žádosti

o dotaci a rozhodnutí výběrového orgánu MAS (Výběrová komise)

➢ Žadatel o dotaci zabezpečuje financování realizace projektu z vlastních zdrojů

➢ Před podpisem dohody žadatele se SZIF není na dotaci právní nárok.

➢ Podpisem dohody vzniká příjemci nárok na proplacení dotace za splnění podmínek

stanovených dohodou a Pravidly.

➢ Žadatel o dotaci musí mít k datu podání žádosti o dotaci uspořádány právní

vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje (stavba i

pozemek pod stavbou) nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje,

technologie nebo vybavení (stavba) dle specifických podmínek Pravidel.



Způsobilé výdaje 

➢ Dotaci v rámci PRV lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v Pravidlech 

platných v den, ve kterém byla Žádost o dotaci podána.

➢ Veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené 

(odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s 

principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

➢ Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou uhrazeny následující 

formou, není-li uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel jinak: 

➢ bezhotovostní platbou – žadatel/příjemce dotace je povinen realizovat 

finanční operace související s financováním výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu.

➢ hotovostní platbou – maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit 100 

000,- Kč. 



Výzva MAS č. 4 k předkládání žádostí o podporu v 

rámci operace 19.2.1 PRV pro období 2014-2020

 Termín vyhlášení výzvy: 18.2.2019

 Termín příjmu žádostí: od 18.2.2019 do 22.3.2019

 Termín registrace na RO SZIF: nejpozději do 

17.5.2019 včetně



FICHE I

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH 

PODNIKŮ 



Plánovaná alokace  576 610 Kč

Dotace: 50 %

+ 10 % ANC (LFA)

+ 10 % mladý zemědělec

Vlastní zdroje žadatele  50 %

- 10 % ANC (LFA)

- 10 % mladý zemědělec 



Fiche je zaměřena na zvýšení celkové 

výkonnosti a udržitelnosti zemědělského 

podniku 

 OBLASTI PODPORY

- hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě

- investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a

rostlinnou výrobu pro školkařskou produkci

- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu

v zemědělském podniku



Způsobilé výdaje 

➢ Způsobilé nejsou výdaje na prostou náhradu investic!!!

➢ Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě

➢ Stavby, stroj a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu

➢ Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském 

podniku (v rámci jednoho IČ)

➢ Nákup nemovitostí

Kódy způsobilých výdajů:

➢ 007 živočišná výroba

➢ 008 rostlinná výroba

➢ 009 peletárny pro zemědělský podnik

➢ 041 nákup nemovitosti

Definice žadatele:

➢ Zemědělský podnikatel 



Další podmínky 
➢ Předmět dotace ke dni podání žádosti o dotaci odpovídá výrobnímu zaměření žadatele

➢ Přípustné způsoby prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem, které jsou
předmětem žádosti jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. podílem 50%, nájem,
pacht, věcné břemeno

➢ Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

➢ Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku

➢ Pro uplatnění navýšení dotace o 10 % z důvodu situování výměry pozemků v ANC (LFA)
oblastech musí mít žadatel alespoň 75 % z celkové výměry orné půdy, TTP a trvalých
kultur evidovaných v LPIS umístěno v ANC (LFA) oblastech,

➢ U projektu vyžadujícího posuzování vlivu záměru na životní prostředí je nutné doložit
stanovisko místně příslušného úřadu – doporučeno konzultovat záměry s Krajským
úřadem nebo Ministerstvem životného prostředí – AOPK (jedná se o zařízení k
intenzivnímu chovu drůbeže, prasat nebo hospodářských zvířat s kapacitou od 50
dobytčích jednotek – viz Pravidla pro žadatele str. 40, pod čarou)

➢ před podpisem Dohody se SZIF bude nutné doložit ještě další přílohy v termínu do 63 
dní (21.7.2019) na MAS, žadatel v případě schválení žádosti, by měl neprodleně 
zahájit výběrové řízení týkající se projektu, aby termín stihl



Přílohy k žádostí o dotaci 

➢ soulad projektu se SCLLD MAS Rozvoj Krnovska

➢ Podnikatelský plán dle přílohy Výzvy

➢ v případě, že projekt  nebo jeho část, podléhá   stavebnímu řízení, pak 

pravomocné a platné      povolení stavebního úřadu a projektovou 

dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem

➢ čestné prohlášení dle přílohy Výzvy MAS v případě, že     projekt nepodléhá

stavebnímu řízení

➢ půdorys stavby (pokud není přílohou projektová dokumentace), k umístění 

pořizované technologie nebo stroje  



Přílohy k žádostí o dotaci 
➢ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních 

strojů)

➢ formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno 

(CUN projektu 1 mil. Kč a více)

➢ Prohlášení o zařazení podniku (mikropodnik, malý a střední podnik)

➢ v případě nákupu nemovitostí prostá kopie znaleckého posudku ne staršího 6 měsíců 

před podáním žádosti o dotaci 

➢ Souhlasné stanovisko AOPK v případě, že záměrem žadatele bude oplocení 

pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže

➢ vyjádření k posouzení vlivu záměru na životní prostředí u projektů, které to vyžadují 

(intenzivní chov vodní drůbeže nebo prasat) 

➢ čestné prohlášení, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, vzor čestného prohlášení je přílohou č. 11 Pravidel pro žadatele



Minimální počet bodů

➢ žadatel ve vygenerované žádosti o dotaci v dané Fichi 1 provádí 

bodování dle preferenčních kritérií stanovených Programovým 

výborem MAS

➢ maximálně může získat 130 bodů

➢ minimální hranice pro další administraci žádosti je 50 bodů –

projekty, které nezískají tuto bodovou hranici nebudou hodnoceny 

Výběrovou komisí MAS a budou zapsány do Seznamu 

nepodpořených žádostí



Doporučení MAS

Před vyplňováním formuláře 

žádosti o dotaci si nejdříve 

proveďte bodové hodnocení 

projektu, v případě, že 

nedosáhnete na minimální počet 

bodů, nemá význam žádost o 

dotaci podávat.



FICHE II

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA 

TRH ZEMĚDĚLSKÝCH 

PRODUKTŮ



Plánovaná alokace  6 000 000 Kč

Dotace: 35 %

45 % 

50 %

dle typu žadatele 

Vlastní zdroje žadatele  65 %

55 % 

50 %

dle typu žadatele



Fiche je zaměřena na investice, které se 

týkají zpracování, uvádění na trh nebo 

vývoje zemědělských produktů uvedených 

v příloze č. 1 Smlouvy o fungování EU  

OBLASTI PODPORY

- hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh



Způsobilé výdaje 
➢ pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,

balení, značení výrobku (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)

➢ výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací

nezbytně nutných k realizaci projektu)

➢ investice související se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin

vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod

➢ investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

➢ investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např.

výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení

prodejen apod.)

➢ pořízení užitkových vozů kategorie N1 (lehké užitkový automobil do 3,5 t) a N2 (nákladní

automobily od 3,5 t max. 12 t)

➢ investice do zařízení na čištění odpadních vod ze zpracovatelského provozu

➢ nákup nemovitostí souvisejících s projektem



Kódy způsobilých výdajů

010 Zpracování zemědělských produktů – výstupní produkt spadá pod přílohu Pravidel č.1  

Smlouvy… 

011 Zpracování zemědělských produktů – výstupní produkt nespadá pod přílohu Pravidel 

č.1 Smlouvy…

012 Uvádění zemědělských produktů na trh 

041 Nákup nemovistostí

Definice žadatele
- Žadatel je registrován dle činnosti odpovídající předmětu dotace (Evidence 

zemědělského podnikatele, Živnostenský rejstřík, OR)

- zemědělský podnikatel

- výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu

- výrobce krmiv

- jiný subjekt aktivní při zpracování, uvádění na trh a vývoj   zemědělských produktů



Druh a výše dotace, režim podpory

➢ v případě zpracování zemědělských produktů, kdy 

výstupem je produkt nespadající pod přílohu č. 1 

Smlouvy o fungování EU, činí dotace 35% pro střední 

podniky a 45 % pro  mikro a malé podniky, podpora je 

poskytována v souladu s podmínkami čl. 44 nařízení 

Komise EU č. 702/2014

➢ v případě zpracování zemědělských produktů, kdy 

výstupem je produkt spadající pod přílohu č.1 Smlouvy o 

fungování EU, činí dotace 50% 



Další podmínky

➢ přípustné způsoby prokázání vlastnických vztahů k 

nemovitostem,  na kterých jsou  realizovány stavební výdaje 

jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. podílem 50%, věcné 

břemeno

➢ přípustné způsoby prokázání vlastnických vztahů k 

nemovitostem,  do kterých budou umístěny podpořené stroje, 

technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s 

min. podílem   50%,   nájem, věcné břemeno

➢ dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady



Další podmínky

➢ v případě zpracování zemědělských produktů, které nespadají  pod Přílohu 

1 Smlouvy o fungování EU, nesmí být žadatelem velký podnik

➢ v případě zpracování zemědělských produktů, které nespadají  pod Přílohu 

1 Smlouvy o fungování EU a žadatelem není velký podnik, musí mít podpora 

motivační účinek v soulad s článkem 6 Nařízení Komise EU č 702/2014

➢ v případě zpracování zemědělských produktů, které nespadají  pod Přílohu 

1 Smlouvy o fungování  EU platí ještě další podmínky vymezené v Pravidlech 

pro žadatele – např. nesmí být vůči žadateli vystaven inkasní příkaz, nesmí 

být podnikem v obtížích, nesmí se jednat o investice související s produkcí 

biopaliv nebo energie z obnovitelných zdrojů 

➢ před podpisem Dohody se SZIF bude nutné doložit ještě další přílohy v 

termínu do 63 dní  na MAS (21.7.2019), žadatel v případě schválení žádosti, 

by měl neprodleně zahájit výběrové řízení týkající se projektu, aby termín 

stihl



Přílohy k žádosti o dotaci

➢ soulad projektu se SCLLD MAS Rozvoj Krnovska

➢ Podnikatelský plán dle přílohy Výzvy

➢ v případě, že projekt  nebo jeho část, podléhá   

stavebnímu řízení, pak pravomocné a platné povolení

stavebního úřadu a projektovou dokumentaci potvrzenou 

stavebním úřadem

➢ čestné prohlášení dle přílohy Výzvy MAS v případě, že     

projekt nepodléhá stavebnímu řízení

➢ půdorys stavby (pokud není přílohou projektová 

dokumentace), umístění pořizované technologie nebo 

stroje



Přílohy k žádosti o dotaci

➢ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká 
se mobilních strojů)

➢ formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je 
prokázání vyžadováno (CUN projektu 1 mil. Kč a více)

➢ v případě nákupu nemovitostí prostá kopie znaleckého posudku ne 
staršího 6 měsíců  před podáním žádosti o dotaci 

➢ Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodnik, malý nebo 
střední podnik, pokud je žadatel takovým podnikem, vzor prohlášení 
je přílohou Výzvy MAS – prohlášení je generováno z PF

➢ vyjádření k posouzení vlivu záměru na životní prostředí u projektů, 
které to vyžadují nebo čestné prohlášení, že pro realizaci projektu 
není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí, vzor 
čestného prohlášení je přílohou č. 11 Pravidel pro žadatele



Minimální počet bodů

➢ žadatel ve vygenerované žádosti o dotaci v dané Fichi II 

provádí bodování dle preferenčních kritérií stanovených 

Programovým výborem MAS

➢ maximálně může získat 215 bodů

➢ minimální hranice pro další administraci žádosti je 60 

bodů – projekty, které nezískají tuto bodovou hranici 

nebudou hodnoceny Výběrovou komisí MAS a budou 

zapsány do Seznamu nepodpořených žádostí



Doporučení MAS

Před vyplňováním formuláře 
žádosti o dotaci si nejdříve 
proveďte bodové hodnocení 
projektu, v případě, že 
nedosáhnete na minimální počet 
bodů, nemá význam žádost o 
dotaci podávat.



FICHE III

PODPORA INVESTIC NA 

ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ 

NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ



Plánovaná alokace  6 300 001 Kč

Dotace: 25 %

35 % 

45 %

dle typu žadatele 

Vlastní zdroje žadatele  75 %

65 % 

55 %

dle typu žadatele



Fiche je zaměřena na investice na 

založení a rozvoj nezemědělských činností 

žadatele 

OBLASTI PODPORY

- investice do vybraných nezemědělských činností

dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)



Způsobilé výdaje

➢ 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 i ploch v rámci turistické infrastruktury,

sportoviště a příslušné zázemí)

➢ pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro

nezemědělskou činnost např. nákup zařízení, užitkových vozů

kategorie N1, vybavení HW, SW souvisejících s projektem (včetně

montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu

způsobilého k užívání)

➢ doplňující výdaje jako součást projektu – např. úprava povrchů,

odstavná a parkovací stání, oplocení, doprovodná zeleň

➢ nákup nemovitosti



Kódy způsobilých výdajů

➢ 017 Činnost spadající do sekce C dle CZ NACE

➢ 018 Činnost spadající do sekce F dle CZ NACE

➢ 019 Činnost spadající do sekce G dle CZ NACE

➢ 020 Činnost spadající do sekce I dle CZ NACE

➢ 021 Činnost spadající do sekce J dle CZ NACE

➢ 022 Činnost spadající do sekce M dle CZ NACE

➢ 023 Činnost spadající do sekce N dle CZ NACE

➢ 024 Činnost spadající do sekce P dle CZ NACE

➢ 025 Činnost spadající do sekce R dle CZ NACE

➢ 026 Činnost spadající do sekce S dle CZ NACE

➢ 041 Nákup nemovitostí



Druh a výše dotace, režim podpory

➢ velký podnik  25%

➢ střední podnik 35%

➢ malý podnik 45 %

➢ podpora je poskytována buď v režimu blokové výjimky nebo v režimu de minimis 

Definice žadatele

➢ podnikatelské subjekty (FO i PO) – mikropodniky a malé podniky 

➢ zemědělský podnikatel



Další podmínky

➢ dotaci nelze poskytnout na nákup zemědělských a lesnických strojů,  k 
pořízení fotovoltaických  panelů určených k výrobě energie prodávané 
do veřejné sítě

➢ velikost podniku uvedená v žádosti o dotaci musí být stejná i při 
podpisu Dohody se SZIF,  případně  může být menší

➢ ubytovací zařízení musí být v souladu s §2 odst. c) Vyhlášky č. 
501/2006 Sb. – musí být zapsáno v KN  jako stavba ubytovacího 
zařízení (hotel, motel, penzion, ostatní ubytovací zařízení)

➢ ubytovací zařízení musí mít kapacitu minimálně 6 pevných lůžek (bez 
přistýlek), maximálně 40 pevných lůžek (bez přistýlek)

➢ žadatel se musí přihlásit k poplatkové povinnosti z cestovního ruchu, 
je-li v obci vybírán nejpozději k datu podání žádosti o platbu



Další podmínky

➢ přípustné způsoby prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem,  na kterých 
jsou realizovány stavební výdaje jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 
podílem 50%, věcné břemeno

➢ v případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem

➢ přípustné způsoby prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem,  do kterých 
budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou: 
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. podílem 50%,  nájem, výpůjčka, věcné 
břemeno

➢ v případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o 
vlastnictví, či nájemní smlouvu  písemným souhlasem vlastníků dotčených 
pozemků

➢ dle režimu žadatel (bloková výjimka či režim de minimis) jsou v Pravidlech 
popsány další specifické podmínky

➢ před podpisem Dohody se SZIF bude nutné doložit ještě další přílohy v 
termínu do 63 dní  na MAS (21.7.2019) žadatel v případě schválení žádosti, by 
měl neprodleně zahájit výběrové řízení týkající se projektu, aby termín stihl



Přílohy k žádosti o dotaci

➢ soulad projektu se SCLLD MAS Rozvoj Krnovska

➢ Podnikatelský plán dle přílohy Výzvy

➢ v případě, že projekt  nebo jeho část, podléhá   stavebnímu řízení, 

pak pravomocné a platné      povolení stavebního úřadu a 

projektovou dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem

➢ čestné prohlášení dle přílohy Výzvy MAS v případě, že     projekt 

nepodléhá stavebnímu řízení

➢ půdorys stavby (pokud není přílohou projektová dokumentace), 

umístění pořizované technologie nebo stroje

➢ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu 

(netýká se mobilních strojů)



Přílohy k žádosti o dotaci

➢ formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání
vyžadováno(CUN projektu 1 mil. Kč a více)

➢ Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodnik, malý nebo 
střední podnik, pokud je žadatel takovým podnikem, vzor prohlášení je 
přílohou Výzvy MAS – prohlášení je generováno z PF

➢ V případě nákupu nemovitostí prostá kopie znaleckého posudku ne staršího 6 
měsíců před podáním žádosti o dotaci 

➢ vyjádření k posouzení vlivu záměru na životní prostředí u projektů, které to
vyžadují nebo čestné prohlášení, že pro realizaci projektu není vyžadováno
posouzení vlivu záměru na životní prostředí, vzor čestného prohlášení je přílohou
č. 11 Pravidel pro žadatele

➢ v případě, že se projekt týká sportovní, zábavní a rekreační činnosti (CZ NACE
93) nebo stravování a pohostinství (CZ NACE 56), doloží žadatel dokument
prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace projektu se nachází objekt
venkovské turistiky s návštěvností minimálně 2000 osob ročně



Přílohy k žádosti o dotaci

➢ v případě, že je dotace poskytována v režimu blokové

výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak

doloží žadatel prostou kopii Karty majetku pro

majetek užívaný při činnosti, jež má být

modernizována

➢ v případě, že je dotace poskytována v režimu blokové

výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající

provozovny pak doloží žadatel prostou kopii Karty

majetku pro znovupoužitý majetek



Minimální počet bodů

➢ žadatel ve vygenerované žádosti o dotaci v dané

Fichi III provádí bodování dle preferenčních kritérií

stanovených Programovým výborem MAS

➢ maximálně může získat 130 bodů

➢ minimální hranice pro další administraci žádosti je

30 bodů – projekty, které nezískají tuto bodovou

hranici nebudou hodnoceny Výběrovou komisí MAS a

budou zapsány do Seznamu nepodpořených žádostí



Doporučení MAS

Před vyplňováním formuláře žádosti o 

dotaci si nejdříve proveďte bodové 

hodnocení projektu, v případě, že 

nedosáhnete na minimální počet 

bodů, nemá význam žádost o dotaci 

podávat.



FICHE V

INVESTICE DO LESNICKÝCH 

TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ 

LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH 

MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH



Plánovaná alokace  906 000 Kč

Dotace: 50 %

Vlastní zdroje žadatele     50 %



Fiche je zaměřena na investice do 

lesnických technologií a do strojů a 

technologií vedoucích k efektivnímu 

zpracování dřeva.      



Oblasti podpory

➢ stroje a technologie určené pro hospodaření na 

lesních pozemcích

➢ stroje ke zpracování potěžebních zbytků

➢ stroje pro přípravu půdy před zalesněním

➢ stroje, technologie a zařízení pro lesní 

školkařskou činnost

➢ výstavba či modernizace dřevozpracujících 

provozoven včetně technologického vybavení



Způsobilé výdaje

➢ stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů včetně dopravy dříví (i přibližování) – v případě nákupu koně se 

musí jednat o plemeno norik, slezský norik, českomoravský belgik

➢ stroje ke zpracování potěžebních zbytků

➢ stroje pro přípravu půdy před zalesněním

➢ stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost

➢ stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest

➢ mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

➢ výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba i 

technologické vybavení

➢ nákup nemovitostí v případě dřevozpracujícího provozu 



Kódy způsobilých výdajů

➢ 030 Technika a technologie pro lesní hospodářství

➢ 031 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

➢ 041 Nákup nemovitostí



Definice žadatele

1. Investice do techniky a technologie pro lesní hospodářství

➢ držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) – soukromé 

osoby, sdružení soukromých osob s právní subjektivitou, spolky, vysoké 

školy se školním lesním podnikem, střední školy nebo učiliště se školním 

polesím, obce nebo jimi zřízené právnické osoby, kraj, svazky obcí

2. Kůň a vyvážecí vlek za koně

➢ fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je 

malým nebo středním podnikem

3. Dřevozpracující provozovny

➢ fyzická nebo právnická osoba podnikající v lesnictví, pokud je 

mikro,malým nebo středním podnikem

➢ obce nebo jimi zřízené právnické osoby

➢ svazky obcí, podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví



Druh a výše dotace, režim podpory

➢ 50% způsobilých výdajů

➢ Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 41 

nařízení Komise EU č. 702/2014



Další podmínky

➢ podpora musí mít motivační účinek dle Pravidel pro žadatele

➢ žadatel nesmí být podnikem v obtížích, podnikem s vystaveným 

inkasním příkazem

➢ místem realizace projektu se rozumí všechny dotčené pozemky 

určené k plnění funkce lesa

➢ přípustné způsoby prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem,  

na kterých jsou realizovány stavební výdaje jsou: vlastnictví, 

spoluvlastnictví s min. podílem 50%, věcné břemeno

➢ v případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem

➢ přípustné způsoby prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem,  

do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo 

vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. podílem 50%,  

nájem, výpůjčka, věcné břemeno



Další podmínky

➢ technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost nejsou způsobilým výdajem osobní 

či nákladní automobily

➢ žadatel v případě investic do dřevozpracujícího provozu, který není obcí ani svazkem 

obcí, musí splňovat definici mikropodniku, malého nebo středního podniku až do data 

podpisu Dohody

➢ dotaci nelze poskytnout na zaškolení obsluhy strojů, na pořízení CNC strojů, 

velkoplošné dělící a velkoplošné formátovací pily, technologie na zpracování 

energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely určené k 

distribuci energie do veřejné sítě

➢ stanovisko místně příslušného úřadu (Krajský úřad nebo Ministerstvo životního 

prostředí – AOPK) u projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí

➢ čestné prohlášení žadatel, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí

➢ před podpisem Dohody se SZIF bude nutné doložit ještě další přílohy v termínu do 63 

dní  na MAS (21.7.2019) žadatel v případě schválení žádosti, by měl neprodleně zahájit 

výběrové řízení týkající se projektu, aby termín stihl 



Přílohy k žádosti o dotaci

➢ soulad projektu se SCLLD MAS Rozvoj Krnovska

➢ Podnikatelský plán dle přílohy Výzvy

➢ přehled pozemků určených k plnění funkce lese dle vzoru v příloze č. 

10 Pravidel pro žadatele

➢ dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo 

potvrzení o převzetí Lesní  hospodářské osnovy k pozemkům 

uvedeným v příloze č. 10

➢ v případě, že projekt  nebo jeho část, podléhá   stavebnímu řízení, 

pak pravomocné a platné povolení stavebního úřadu a projektovou 

dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem

➢ čestné prohlášení dle přílohy Výzvy MAS v případě, že projekt 

nepodléhá stavebnímu řízení



Přílohy k žádosti o dotaci

➢ půdorys stavby (pokud není přílohou projektová dokumentace), umístění pořizované 

technologie nebo stroje

➢ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních 

strojů)

➢ formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno 

(CUN projektu 1 mil. Kč a více)

➢ v případě nákupu nemovitostí prostá kopie znaleckého posudku ne staršího 6 měsíců 

před podáním žádosti o dotaci

➢ Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodnik, malý nebo střední podnik, 

pokud je žadatel takovým podnikem, prohlášení je přílohou Výzvy MAS 

➢ stanovisko místně příslušného úřadu (Krajský úřad nebo Ministerstvo životního 

prostředí – AOPK) u projektu vyžadujícího takové posouzení

➢ čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí



Minimální počet bodů

➢ žadatel ve vygenerované žádosti o dotaci v dané Fichi V 

provádí bodování dle preferenčních kritérií stanovených 

Programovým výborem MAS

➢ maximálně může získat 135 bodů

➢ minimální hranice pro další administraci žádosti je 30 

bodů – projekty, které nezískají tuto bodovou hranici 

nebudou hodnoceny Výběrovou komisí MAS a budou 

zapsány do Seznamu nepodpořených žádostí



Doporučení MAS

Před vyplňováním formuláře 

žádosti o dotaci si nejdříve 

proveďte bodové hodnocení 

projektu, v případě, že 

nedosáhnete na minimální počet 

bodů, nemá význam žádost o 

dotaci podávat.



VAŠE DOTAZY RÁDY ZODPOVÍME NA MÍSTĚ NEBO VYPRACUJEME 

PÍSEMNOU ODPOVĚD

DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST A VĚŘÍME, 

ŽE REALIZACÍ PROJEKTŮ SE BUDEME SPOLEČNĚ ÚSPĚŠNĚ PODÍLET NA 

ROZVOJI KRNOVSKA

☺☺☺

Kancelář v Osoblaze:

Martina Jalamasová 603 740 650

Ing. Jana Dokoupilová  554 646 200

Kancelář v Krnově:

Romana Drcmánková 737 772 735 

team@maskrnovsko.cz


