7. Výzva v Programovém rámci PRV
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Krnov 4.5.2022
Kancelář MAS
od 14:00 hodin
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INFORMACE O VÝZVĚ
Datum vyhlášení
6. Výzvy MAS

Celková alokace
na výzvu

Termín příjmu žádostí
o dotaci na MAS

Termín pro registraci
na RO SZIF

19.4.2022

10 601 471,- Kč

Od 19.4. do 31.5.2022

do 31.8.2022 včetně

Fiche
č.

Název Fiche

Alokace

1

Investice do zemědělských
podniků

2 000 000,- Kč

2

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

1 037 250,- Kč

3

Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností

3 742 097,- Kč

5

Investice do lesnických
technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

1 268 250,- Kč

7

Obnova vesnic

2 5532 874,- Kč

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 – operace 19.2.1“ platná od
13.4.2022, dokument je přílohou výzvy).
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Způsob komunikace MAS/SZIF
se žadatelem o dotaci
➢

Portál farmáře (PF) = základní komunikační nástroj žadatele, podání žádosti
o dotaci na MAS, podávání hlášení o změnách, podání žádosti o platbu na RO SZIF.
V případě, že má žadatel zřízenou datovou schránku, probíhá komunikace se SZIF
jejím prostřednictvím

➢

Na PF lze nastavit zasílání zpráv na e-mailovou adresu žadatele, která upozorní žadatele o
zveřejnění dokumentu v jeho schránce na PF

➢

POZOR – veškeré dokumenty jsou považovány za doručené okamžikem, kdy se žadatel
přihlásí do svého účtu na PF, nepřihlásí-li se ve lhůtě 10 dnů od zveřejnění, považuje se také
dokument za doručený

➢

Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní
žadatelé a příslušná MAS

➢

Komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem je zejména osobní jednání

➢

Dokumenty a formuláře, které nelze podat prostřednictvím PF, je možné podat poštou,
osobně či prostřednictvím MAS na podatelnu RO SZIF
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Vybraná obecná ustanovení pro poskytnutí
dotace v rámci Programu rozvoje venkova
➢

O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě podané žádosti o dotaci a rozhodnutí
MAS

➢

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

➢

Za plnění podmínek stanovených Pravidly zodpovídá výhradně žadatel

➢

Žadatel zodpovídá po dobu nejméně 10 let od proplacení dotace za to, že všechny jím
uvedené údaje o projektu ve lhůtě vázanosti projektu na účel vůči poskytovateli
dotace úplné

➢

Projekt musí splňovat popis, účel a rozsah Fiche

➢

Žadatel musí splňovat podmínku oprávněného žadatele

➢

Výstupy projektu musí splňovat pravidla udržitelnosti (5 let od proplacení dotace,
dokumenty 10 let)
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Vybraná obecná ustanovení pro poskytnutí
dotace v rámci Programu rozvoje venkova
➢

Výdaje projektu nemohou být současně financovány z jiných zdrojů
strukturálních fondů, s výjimkou jestliže jsou použity pouze na financování
vlastního podílu

➢

Projekt musí být zrealizován do 24 měsíců od podpisu Dohody

➢

Žadatel nesmí být od data podání žádosti o dotaci na MAS do konce lhůty
vázanosti projektu na účel v likvidaci, v insolvenci, ani mu nesmí být ze
strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce uložena pravomocná
sankce ve výši 100 tisíc Kč a více

➢

Žadatel v případě stavebních prací musí mít uspořádány vlastnické vztahy

➢

Pokud projekt podléhá stavebnímu řízení, musí být odpovídající správní akt
stavebního úřadu platný ke dni podání žádosti o dotaci na MAS a pravomocný
nejpozději ke dni registrace na RO SZIF

➢

Další podmínky jsou uvedeny v Pravidlech v čl. 3, na stránkách 10-14
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Žádost o dotaci – základní podmínky
➢

Žádost o dotaci se podává samostatně za každou Fichi

➢

Za danou Fichi lze odeslat pouze jednu žádost o dotaci – v případě Fiche 7 lze podat
žádost o dotaci do různých aktivit, ale každá aktivita musí být v rámci stejného
režimu podpory

➢

Žadatelem požadované bodové hodnocení v žádosti o dotaci nemůže být ze strany
žadatele po podání na MAS jakkoliv měnit nebo upravovat

➢

Bodové hodnocení může MAS změnit na základě rozhodnutí Výběrové komise MAS
pouze v případě, že žadatel vyplnil chybně (MAS nemůže navýšit bodové hodnocení
preferenčního kritéria, pokud se k němu nechce žadatel zavázat). V případě, že
žadatel v žádosti o dotaci nevyplní požadované bodové hodnocení konkrétního
preferenčního kritéria, pohlíží se na taková kritéria jako by za něj žadatel body
nepožadoval

➢

Změnu procenta nebo výše dotace lze provést po podání žádosti o dotaci na MAS pouze
v případě opravy zjevných chyb v podané žádosti o dotaci na základě výzvy MAS

➢

V případě, kdy jsou způsobilé výdaje projektu nad 2 mil., žadatel musí prokázat
splnění podmínky finančního zdraví

➢

Po zaregistrování žádosti na RO SZIF nelze měnit:
- navýšení výše dotace není možné po zaregistrování na RO SZIF
- jakým způsobem je řešená zakázka na projektu
- změna režimu podpory ve Fiche 7
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Podání žádosti o dotaci (žod) na MAS
➢

Žadatel musí mít zřízený přístup pro Portál farmáře (žádost je součástí dokumentace
výzvy)

➢

Žod musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře

➢

Podání žod je možné bezplatně konzultovat na MAS

➢

Žadatel podává kompletně vyplněný formulář žádosti o dotaci na MAS přes Portál
farmáře, a to v termínu stanoveném výzvou MAS

➢

Se žádostí o dotaci žadatel podá na MAS přes Portál farmáře povinné a nepovinné
přílohy (nepovinnými přílohami žadatel zdůvodňuje body za preferenční kritéra), v
případě jejich nadměrné velikosti nebo nepodporovaných formátů, lze předložit i v
listinné podobě a o jejich předání na MAS žadatel obdrží písemné potvrzení

➢

Za datum podání žod na MAS se považuje datum podání žod přes Portál farmáře

➢

Kritéria přijatelnosti MAS Rozvoj Krnovska:

•

Projekt musí být realizován na území MAS Rozvoj Krnovska

•

Projekt je v souladu se SCLLD – viz programový rámec PRV

➢

POZNÁMKA – pokud žadatel uvede do žádosti o dotaci odkaz na své internetové stránky, musí na
nich uvádět po dobu udržitelnosti projektu Informace o projektu – viz příručka povinná publicita:

➢

https://eagri.cz/public/web/file/691130/prirucka_pro_publicitu_verze6_cistopis_final.pdf
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Přílohy k žádosti o dotaci
➢

Povinné přílohy stanovené SZIF – uvedeny v platných Pravidlech

➢

Specifické přílohy stanovené SZIF – uvedeny v platných Pravidlech pro každou Fichi

➢

Povinné přílohy stanovené MAS Doklad o souladu projektu se Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Krnovska

➢

Nepovinné přílohy stanovené MAS – dokládá žadatel k odůvodnění přidělených bodů
za preferenční kritéria

Seznam všech příloh je součástí dokumentace výzvy a Pravidel.
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Kontrola žádosti o dotaci
a hodnocení na MAS
1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
➢

V případě, že MAS zjistí odstranitelné nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k
doplnění žod (minimálně 5 pracovních dní)

➢

Žadatele je možné vyzvat k doplnění maximálně 2x, v případě nedodržení stanoveného
termínu pro doplnění ukončí MAS administraci dané žod

➢

O výsledku všech kontrol bude žadatel vždy informován do 5 pracovních dní

2. Hodnocení projektů (předvýběr projektů k podpoře)
➢

MAS hodnotí všechny projekty, které nebyly vyřazeny v rámci kroku 1, hodnocení provádí
výběrový orgán MAS (výběrová komise)

➢

Výběrová komise MAS provede věcné hodnocení dle preferenčních kritérií v souladu s výzvou
MAS

➢

Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a
provede výběr projektů k podpoře vzhledem k alokaci finančních prostředků, výběr bude
proveden Programovým výborem do 20 pracovních dní od provedení věcného hodnocení
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3. Výběr projektů k podpoře na MAS
➢

Výběr projektů provádí rozhodovací orgán MAS (programový výbor) na základě seznamu
vybraných žod k podpoře vypracovaném výběrovou komisí MAS

➢

Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi o dotaci,
k podpoře budou vybrány projekty, které dosáhly nejvyššího bodového hodnocení

➢

MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho žod
vybrána či nevybrána k podpoře, a to do 5 pracovních dní od schválení výběru MAS

➢

MAS vyhotoví seznam vybraných a nevybraných žod a výsledky zaznamená do formulářů
jednotlivých žod

➢

Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na danou Fichi

➢

V případě shodného počtu bodů MAS stanovila způsob výběru takto:
pro Fichi 1, 2, 3 a 5 – výše požadované dotace
- realizací projektu bude vytvořeno pracovní místo
- délka realizace projektu
pro Fichi 7 – projekt bude realizován v obci s nižším počtem obyvatel
- výše požadované dotace
- délka realizace dotace

➢

Podrobné postupy pro hodnocení a výběr projektů jsou uvedeny v dokumentu Interní postupy
MAS pro výběr projektů PRV, který je přílohou výzvy.
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Administrace na RO SZIF
➢

Po výběru projektů k podpoře MAS vybrané žod elektronicky podepíše a společně s povinnými i
nepovinnými přílohami předá žadateli přes Portál farmáře minimálně 3 dny před termínem
registrace žod na RO SZIF

➢

Žadatel údaje zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu farmáře na příslušný RO SZIF (Opava)
nejpozději do termínu registrace žod na RO SZIF (31.8.2022 včetně)

➢

Přílohy v listinné podobě označené identifikačními údaji žadatele předává MAS nejpozději do
termínu registrace žod na RO SZIF Opava

➢

RO SZIF provede registraci žod (bude přiděleno registrační číslo), o tomto kroku bude žadatel
informován prostřednictvím svého účtu na Portálu farmáře

➢

Žadatel v případě, že projekt provádí výběrové řízení/velký cenový marketing – celkové uznatelné
náklady projektu jsou rovny nebo vyšší než 500 000,- Kč bez DPH doloží na MAS do 63.
kalendářních dní (1.11.2022 včetně) od zaregistrování žod na RO SZIF kompletní dokumentaci a
upravenou žod v návaznosti na provedené výběrové řízení – žadatel se řídí aktuální Příručkou pro
zadávání zakázek, která je součástí dokumentace k výzvě

➢

MAS do 7 kalendářních dní zkontroluje správnost opravené žod, zkontroluje přílohy k výběrovému
řízení a elektronicky podepsanou žod včetně příloh předá žadateli mimo Portál farmáře (e-mail)

➢

Žadatel do 70. kalendářního dne od zaregistrování žod na RO SZIF (8.11.2022 včetně) předá přes
svůj účet na Portálu farmáře podklady k výběrovému řízení na RO SZIF
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➢

Žadatel v případě, že celkové uznatelné náklady projektu jsou nižší než 500 000,- Kč bez DPH
předkládá malý cenový marketing až při podání žádosti o platbu

➢

V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve RO SZIF prostřednictví portálu farmáře k
odstranění konkrétních nedostatků případně i doplnění neúplné dokumentace

➢

V případě zjištěných neodstranitelných nedostatků RO SZIF ukončí administraci projektu, o této
skutečnosti bude žadatel informován

➢

Termíny pro vypořádání nedostatků jsou uvedeny v pravidlech a žadatelé jsou informováni
prostřednictvím svého účtu na Portálu farmáře

➢

Schválení žádosti o dotaci, u nichž nebyla ukončena administrace po kontrole SZIF, probíhá podle
seznamu vybraných žádostí o dotaci schváleného MAS

➢

V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je žadatel vyzván prostřednictvím
Portálu farmáře k podpisu Dohody
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Způsobilé výdaje, ze kterých
je stanovena dotace
➢

Veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené a musí být
vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

➢

Některé způsobilé výdaje mají limitované hodnoty – viz příloha č. 3 Pravidel

➢

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace můžou být uhrazeny:

•

Bezhotovostně platbou prostřednictvím vlastního bankovního účtu

•

Hotovostně maximálně v rámci jednoho projektu do výše 100 000,- Kč včetně

➢

Výdaje projektu jsou uznatelné jen tehdy, pokud vznikly nejdříve ke dni podání žádosti o
dotaci na MAS

➢

Výdaje projektu jsou uznatelné jen tehdy, pokud byly uhrazeny nejpozději do data
předložení žádosti o platbu na MAS

➢

Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (stroje, zařízení, vybavení)

Podrobné informace o způsobilých výdajích projektu jsou popsány v pravidlech pro žadatele a
příjemce v části A. Obecné podmínky, kap. 6
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FICHE I

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
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➢

Oblasti podpory

•

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, (musí splňovat podmínky pro klasifikaci
hmotného a nehmotného majetku dle §26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu)
které se týkají živočišné a rostlinné výroby

➢

Kritéria přijatelnosti

•

Projekt se musí týkat investic do zemědělských staveb a technologií

•

Podporovány budou také investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

➢

Definice žadatele/příjemce dotace

•

Zemědělský podnikatel

Žadatel/příjemce dotace je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele
➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

Základní výše dotace 50% způsobilých výdajů

•

+ 10% navýšení pro mladé začínající zemědělce

•

+ 10% navýšení pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC oblasti)
PODPORA JE POSKYTOVÁNA V SOULADU S PODMÍNKAMI ČL. 17 NAŘÍZENÍ PRV
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➢

Způsobilé výdaje

•

Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

•

Nákup nemovitostí

➢

Kódy způsobilých výdajů

•

061 Zemědělská prvovýroba

•

041 Nákup nemovitostí

➢

Výše způsobilých výdajů

•
•

Minimálně 50 000,- Kč
Maximálně 5 000 000,- Kč

➢

Alokace MAS na výzvu (dotace)

•

2 000 000,- Kč
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➢

Další podmínky

•

O situování v ANC oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75% celkové výměry
pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v ANC oblastech ke dni podání žádosti o dotaci
(orná půda, TTP a trvalá kultura)

•

Předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele k datu zaregistrování žádosti o
platbu

•

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

•

Projekt, který řeší oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže musí podat
Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru (příloha č. 7 platných Pravidel)

•

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány
stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby
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➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v části B., kap. 6

•

Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru (příloha č. 7 Pravidel) vydané AOPK k
projektům, kdy předmětem dotace je oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže

•

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. v případě,
kdy předmětem projektu je zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat

➢

Seznam předkládaných přílohy vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha - Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace ze
strany MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních
kritérií (vzory jsou přílohou výzvy)
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➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 30

•

Počet vytvořených pracovních míst – kritérium zvýhodňuje projekty vytvářející pracovní
místa (úvazek 1 - 10 bodů/úvazek 0,5 - 5 bodů/žádné pracovní místo – 0 bodů)

•

Výše požadované dotace – kritérium zvýhodňuje projekty, na jejichž realizaci bude
požadována co nejnižší částka dotace (do 200 tis. dotace – 50 bodů/do 300 tis. dotace – 20
bodů/dotace nad 300 tis. – 0 bodů)

•

Podpora zemědělců obhospodařujících malé rozlohy – kritérium zvýhodňuje žadatele
hospodařící na malých rozlohách zemědělské půdy(do 100 ha – 50 bodů/do 300 ha – 30
bodů/nad 300 ha – 0 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Živočišná výroba – kritérium zvýhodňuje investiční projekty do ŽV (registrovaný chov 2 a
více skupin – 50 bodů/registrovaný chov 1 skupiny – 30 bodů/projekt není do ŽV – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního partnerství nad
rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20 bodů/žadatel se nezaváže k
propagaci – 0 bodů)

➢

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.
20

FICHE II

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
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➢

Oblasti podpory

•

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, (musí splňovat podmínky pro klasifikaci
hmotného a nehmotného majetku dle §26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu)
které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

➢

Kritéria přijatelnosti

•

Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv, výrobní proces se musí týkat zpracování
nebo uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s
výjimkou produktu rybolovu, akvakultury a medu, přičemž výstupní produkt v této příloze
uveden být nemusí – příloha č. 9 pravidel.

•

V případě, že v rámci projektu žadatel uvádí výrobky na trh, musí se jednat pouze o
výrobky vlastní produkce

➢

Definice žadatele/příjemce dotace

•

Zemědělský podnikatel

•

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu

•

Výrobce krmiv

•

Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt

Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost
odpovídající předmětu dotace, případně je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele
22

➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

Výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU
dotace 35% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podnik
dotace 45% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro mikro a malé podniky

PODPORA JE POSKYTOVÁNA V SOULADU S PODMÍNKAMI ČL. 44 NAŘÍZENÍ KOMISE EU
Č. 702/2014
•

Výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU
dotace 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

PODPORA JE POSKYTOVÁNA V SOULADU S PODMÍNKAMI ČL. 17 NAŘÍZENÍ PRV
➢

Výše způsobilých výdajů

•
•

Minimálně 50 000,- Kč
Maximálně 5 000 000,- Kč

➢

Alokace MAS na výzvu (dotace)

•

1 037 250,- Kč
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➢

Způsobilé výdaje

•

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje

•

Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)

•

Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, včetně manipulačních ploch a bouracích
prací nezbytně nutných pro realizaci projektu

•

Investice související se skladováním zpracovávané 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 modernizace prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení
prodejen, apod.

•

Pořízení užitkových vozů kategorie N1 (do celkové hmotnosti 3,5 t) a N2 (od 3,5 t do 12 t) –
pouze v kódu 012

•

Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

•

Nákup nemovitosti
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➢

Kódy způsobilých výdajů

•

010 – zpracování zemědělských produktů, výstupní produkt musí spadat pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU

•

011 – zpracování zemědělských produktů, výstupní produkt nespadá pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU

•

012 – uvádění zemědělských produktů na trh

•

041 – nákup nemovitosti



Kritéria přijatelnosti

•

Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv, výrobní proces se musí týkat zpracování nebo
uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů
rybolovu, akvakultury a medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v příloze I uveden

•

V případě, že v rámci projektu žadatel uvádí na trh výrobky, musí se jednat pouze o vlastní výrobky
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➢

Další podmínky

•

Dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady

•

Žadatel nesmí být velký podnik

•

•

Motivační účinek v případě, kdy předmětem dotace je výrobek nespadající pod přílohu
I Smlouvy o fungování EU
Přesný výčet podmínek je uveden v pravidlech na str. 45 - 46
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➢

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem

•

Realizace projektu se stavebními výdaji – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem,
věcné břemeno a právo stavby

•

Realizace projektu bez stavebních výdajů, kdy budou do nemovitostí umístěny podpořené
stroje, technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno a právo stavby, nájem

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v části B, kap. 6

•

Specifická příloha - v případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují
posouzení vlivu na životní prostředí – souhlasné stanovisko AOPK

➢

Seznam předkládaných přílohy vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace
ze strany MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních
kritérií (vzory jsou přílohou výzvy)
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➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 40

•

Počet vytvořených pracovních míst – kritérium zvýhodňuje projekty vytvářející pracovní
místa (úvazek 1 - 10 bodů/úvazek 0,5 - 5 bodů/žádné pracovní místo – 0 bodů)

•

Výše požadované dotace – kritérium zvýhodňuje projekty, na jejichž realizaci bude
požadována co nejnižší částka dotace (do 200 tis. dotace – 50 bodů/do 300 tis. dotace – 20
bodů/dotace nad 300 tis. – 0 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Využití místních zdrojů – kritérium zvýhodňuje žadatele využívající jako hlavní vstupy
místní zdroje/suroviny/služby (ano – 50 bodů/ne – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního partnerství nad
rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20 bodů/žadatel se nezaváže k
propagaci – 0 bodů)

➢

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.
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FICHE III

PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO
ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
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➢

Oblasti podpory

•

Podporovány budou investice (musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a
nehmotného majetku dle §26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu) do vybraných
nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
➢

Kritéria přijatelnosti

•

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti dle CZ-NACE

•

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 pouze produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o
fungování EU, popř. v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU,
převažovat však musí neuvedené (např. prodejny se smíšeným zbožím)

•

V případě zpracování produktů, musí být výstupem 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 (více než 50%) sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou
činnost
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➢

Definice žadatele/příjemce dotace

•

Podnikatelské subjekty (FO i PO)

•

Zemědělský podnikatel

Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost
odpovídající předmět dotace, případně je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele
➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

Dotace 25% výdajů, za kterých je stanovena dotace pro velký podnik

•

dotace 35% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podnik

•

dotace 45% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro mikro a malé podniky

•

Režim blokové výjimky – dle Nařízení Komise č. 651/2014

•

Režim de minimis – dle Nařízení Komise č. 1407/2013

➢

Výše způsobilých výdajů

•

Minimálně 50 000,- Kč

•

Maximálně 5 000 000,- Kč

➢

Alokace MAS na výzvu (dotace)

•

3 742 097,- Kč
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➢

Způsobilé výdaje

•

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje (musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného
a nehmotného majetku dle §26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu)

•

Stavební obnova 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)

•

Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup
zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, HW, SW) v souvislosti s projektem (včetně
montáže a zkoušky před uvedením do provozu)

•

Doplňující výdaje mohou tvořit 30% nákladů na projekt a musí být součástí projektu (úprava
povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba
doprovodné zeleně)

•

Nákup nemovitosti

➢

Kódy způsobilých výdajů

•

017 – 026 – dle činností CZ NACE

•

041 – nákup nemovitostí
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➢

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem

•

Realizace projektu se stavebními výdaji – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno a právo stavby (pro pozemek pod stavbou je přípustný i nájemní vztah)

•

Realizace projektu bez stavebních výdajů, kdy budou do nemovitostí umístěny podpořené stroje,
technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo
stavby, nájem, výpůjčka

➢

Další podmínky

•

Dotaci nelze poskytnout na podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup zemědělských a
lesnických strojů

•

Žadatel musí dodržet kategorii podniku, kterou deklaroval při podání žádosti i ke dni podpisu
Dohody, případně může kategorii snížit

•

Ubytovací zařízení, které je předmětem projektu musí mít kapacitu 6 – 40 lůžek, musí tvořit
samostatný funkční celek. V případě, že je v obci, kde je projekt realizován vybírán místní
poplatek z ubytovací kapacity nebo rekreační poplatek, musí se žadatel přihlásit k poplatkové
povinnosti nejpozději k datu předložení žádosti o platbu na MAS.

Podrobnější informace k dalším podmínkám jsou uvedeny v pravidlech na str.56
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➢

Podmínky platné pro režim blokové výjimky

•

Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici – založení nové provozovny, rozšíření kapacity
stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu o výrobky, které nebyly dříve vyráběny, k
zásadní změně výrobního postupu

•

V případě podpory na rozšíření výrobního sortimente stávající provozovny musí být způsobilé výdaje
o nejméně 200% vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v
uzavřeném účetním/daňovém období předcházejícím zahájení prací (např. pro nové zavedené
výrobky bude využito cca 30% plochy skladu).

•

Podpora musí mít motivační účinek

•

+ další podmínky uvedené v pravidlech

➢

Podmínky platné pro režim de minimis

•

Celková výše podpory nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit
200 000 EUR
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➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v části B) kap. 6

•

Specifická příloha - v případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 vez vazby na
ubytovací kapacitu, doloží žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa
realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2 000 osob za rok

•

Specifické přílohy pro podporu poskytovanou v režimu blokové výjimky – viz pravidla

➢

Seznam předkládaných přílohy vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha - Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace ze
strany MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních
kritérií (vzory jsou přílohou výzvy)
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➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 35

•

Počet vytvořených pracovních míst – kritérium zvýhodňuje projekty vytvářející pracovní
místa (úvazek 1 - 10 bodů/úvazek 0,5 - 5 bodů/žádné pracovní místo – 0 bodů)

•

Využití místních zdrojů – kritérium zvýhodňuje žadatele využívající jako hlavní vstupy
místní zdroje/suroviny/služby (ano – 50 bodů/ne – 0 bodů)

•

Podpora začínajícím podnikatelům – kritérium zvýhodňuje podnikatele, kteří podnikají
méně než 4 roky (2 roky a méně – 30 bodů/více než 2, ale méně než 4 roky – 20 bodů/déle
než 4 roky – 0 bodů)

•

Velikost žadatele – kritérium zvýhodňuje mikropodniky nebo malé podniky (mikropodnik –
30 bodů/malý podnik – 15 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního partnerství nad
rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20 bodů/žadatel se nezaváže k
propagaci – 0 bodů)

➢

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.
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FICHE V

INVESTICE DO LESNICKÝCH
TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ
LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH
MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH
Článek 26
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➢

Oblasti podpory

•

Podporovány jsou investice (musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného
majetku dle §26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu) do lesnických technologií
a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva

➢

Kritéria přijatelnosti

•

V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství je žadatel vlastníkem,
nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří dle platného lesního
hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, a to na
minimální výměře 3 ha

•

V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje
pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy

•

V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost,
mohou být podpořeny jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují
svou školkařskou činnost na PUPFL (ne na zemědělské půdě)

•

V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost,
musí být žadatel registrován jako provozovatel školkařské činnosti (ERMA)

•

V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje
pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL

•

V případě pořízení traktoru pro práci v lese, musí mít tento ochrannou konstrukci vyhovjící
požadavkům ISO 8083 a 8084
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➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

dotace 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

•

PODPORA JE POSKYTOVÁNA V SOULADU S PODMÍNKAMI ČL. 41 NAŘÍZENÍ KOMISE EU
Č. 702/2014

➢

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

•
•

Minimálně 50 000,- Kč
Maximálně 5 000 000,- Kč

➢

Alokace MAS na výzvu (dotace)

•

1 268 250,- Kč
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➢

Způsobilé výdaje

•

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje

•

Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a
těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel kategorie N s oplenovou ložnou
plochou)

•

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

•

Mokré sklady dříví

•

Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba i technologické vybavení

•

Nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

40

➢

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem

•

Realizace projektu se stavebními výdaji – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno a právo stavby

•

Realizace projektu bez stavebních výdajů, kdy budou do nemovitostí umístěny podpořené stroje,
technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo
stavby, nájem, výpůjčka

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v kap. 6

•

Specifická příloha – Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa - v případě investic do
techniky a technologie pro lesní hospodářství – viz pravidla pro žadatele a příjemce str. 68

•

Specifická příloha – Lesní hospodářský plán - viz pravidla pro žadatele a příjemce str. 68

•

Specifická příloha – čestné prohlášení výrobce (autorizovaného zástupce) k traktoru pro práci v
lese - viz pravidla pro žadatele a příjemce str. 68

➢

Seznam předkládaných přílohy vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace ze strany
MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních kritérií
(vzory jsou přílohou výzvy)
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➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 30

•

Počet vytvořených pracovních míst – kritérium zvýhodňuje projekty vytvářející pracovní
místa (úvazek 1 - 10 bodů/úvazek 0,5 - 5 bodů/žádné pracovní místo – 0 bodů)

•

Výše požadované dotace – kritérium zvýhodňuje projekty, na jejichž realizaci bude
požadována co nejnižší částka dotace (do 200 tis. dotace – 50 bodů/do 300 tis. dotace – 20
bodů/dotace nad 300 tis. – 0 bodů)

•

Moderní a šetrné metody hospodaření v lesích – kritérium zvýhodňuje projekty, které co
nejméně poškozují životní prostředí (ano – 10 bodů/ne – 0 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního partnerství nad
rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20 bodů/žadatel se nezaváže k
propagaci – 0 bodů)

➢

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.
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FICHE VII

ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC
VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH
Článek 20
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➢

Oblasti podpory

•

Aktivita b) Mateřské a základní školy - podporovány jsou investice do mateřských a
základních škol nebo výdaje na drobný dlouhodobý hmotný majetek (nesleduje se navýšení
kapacity zařízení)

•

Aktivita c) Hasičské zbrojnice – podporovány jsou investice do staveb a vybavení
hasičských zbrojnic nebo výdaje na drobný dlouhodobý hmotný majetek přímo
souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

•

Aktivita e) Vybrané kulturní památky – podporována je obnova a zhodnocení nemovitého
kulturního dědictví venkova (nemovité památky uvedené v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR) nebo výdaje na drobný dlouhodobý hmotný majetek

•

Aktivita f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – podporovány jsou investice do
staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost nebo výdaje na drobný dlouhodobý
hmotný majetek

•

Aktivita h) Muzea a expozice pro obce – podpora je zaměřena na rekonstrukci výstavních
expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu nebo výdaje na drobný
dlouhodobý hmotný majetek
Žadatel v žádosti o dotaci musí zvolit režim podpory (de minimis/nezakládající veřejnou
podporu), do každého režimu podpory lze podávat jednu žádost do jedné, případně více
oblastí podpory – projekt musí plnit funkční celek!!!
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Aktivita b) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
➢

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení a to včetně
souvisejícího zařízení školního stravování.
➢

Kritéria přijatelnosti

•

Projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obcí

•

Základní školy – podpořit lze pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro
odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny (včetně
souvisejícího zázemí a souvisejících úprav budovy školy)

•

MŠ a ZŠ – pokud nejsou zřízeny obcemi nebo svazky obcí, případně příspěvkovou organizací
těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v režimu de minimis

•

Podpora je poskytována zejména na hlavní činnost, předmět dotace lze využít ve vedlejší,
hospodářské činnosti, pokud tato činnost nepřesáhne 20% celkové využívané kapacity

➢

Definice žadatele/příjemce dotace

•

Obec nebo Svazek obcí

•

Příspěvková organizace obce nebo svazku obcí

•

Školské právnické osoby zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či
organizační složkou státu
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Aktivita b) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

Dotace 80% - pro všechny typy oprávněných žadatelů

•

Režim nezakládající veřejnou podporu – žadatelem je obec, svazek obcí nebo jejich
příspěvkové organizace

•

Režim de minimis – žadatelem je školská právnická osoba zapsaná v rejstříku

➢

Výše způsobilých výdajů

•

Minimálně 50 000,- Kč

•

Maximálně 5 000 000,- Kč

➢

Alokace MAS na výzvu (dotace):

•

2 553 874,- Kč (na všechny aktivity ve Fichi VII.)

46

Aktivita b) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
➢

Způsobilé výdaje

•

Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného
stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ

•

Pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného
stravovacího zařízení – stravovací zařízení musí sloužit pouze pro potřeby
mateřské/základní školy (nevaří pro cizí strávníky)

•

V případě školních knihoven se dotace nevztahuje na nákup knih a obdobného vybavení

•

Doplňující výdaje maximálně 30% projektu – pouze na výdaje, které jsou součástí projektu
(úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v
areálu školského zařízení, oplocení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy)

•

Nákup nemovitostí

➢

Nezpůsobilé výdaje

•

Úpravy prostor pro sportovní aktivity

•

Pořízení zdroje tepla, systémů odvětrávání s rekuperací

•

Stavební projekty na úpravy opláštění budovy přesahující 200 000,- Kč
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Aktivita b) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

➢

Přípustné vztahy uspořádání právních vztahů k nemovitostem

•

Realizace projektu se stavebními výdaji – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem,
věcné břemeno a právo stavby

•

Realizace projektu bez stavebních výdajů, kdy budou do nemovitostí umístěny podpořené
stroje, technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno a právo stavby, nájem

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v části B, kap. 6

•

Specifická příloha – Prohlášení o realizaci projektu v souladu se strategickým rozvojovým
dokumentem - viz příloha pravidel č. 21
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Aktivita b) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
➢

Seznam předkládaných přílohy vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha - Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace
ze strany MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních
kritérií (vzory jsou přílohou výzvy)

➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 20

•

Využití výstupů projektu – kritérium zvýhodňuje žadatele, jehož projekt využijí žáci více
obcí (3 a více obcí – 50 bodů/1 až 3 obce – 30 bodů/nedoloženo – 0 bodů)

•

Výše požadované dotace – kritérium zvýhodňuje projekty, na jejichž realizaci bude
požadována co nejnižší částka dotace (do 200 tis. dotace – 50 bodů/do 300 tis. dotace – 20
bodů/dotace nad 300 tis. – 0 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního partnerství nad
rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20 bodů/žadatel se nezaváže k
propagaci – 0 bodů)
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Aktivita c) HASIČSKÉ ZBROJNICE
➢

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic, přímo souvisejících s výkonem
služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
➢

Kritéria přijatelnosti

•

Projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obcí

•

Výdaje jsou způsobilé, pokud se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru
dobrovolných hasičů s místní působností kategorie JPO V

➢

Definice žadatele/příjemce dotace

•

Obec nebo Svazek obcí

➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

Dotace 80% - pro všechny typy oprávněných žadatelů

•

Režim nezakládající veřejnou podporu – žadatel musí plnit podmínky stanovené pro tento
druh režimu

•

Režim de minimis – v případě, že je žadatelem obec a kombinuje aktivitu c) a aktivitu f)

•

Výše způsobilých výdajů

•

Minimálně 50 000,- Kč

•

Maximálně 5 000 000,- Kč
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Aktivita c) HASIČSKÉ ZBROJNICE
➢

Alokace MAS na výzvu (dotace)

•

2 553 874,- Kč (na všechny aktivity ve Fichi VII.

➢

Způsobilé výdaje

•

Rekonstrukce/obnova (v důsledku mimořádné události)/rozšíření – hasičská zbrojnice i
příslušné zázemí (šatny, umývárny, toalety…)

•

Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

•

Doplňující výdaje maximálně do 30% výdajů na celý projekt - jako součást projektu (úprava
povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty)

•

Nákup nemovitostí

➢

Nezpůsobilé výdaje

•

Pořízení zdroje tepla, systémů odvětrávání s rekuperací

•

Stavební projekty na úpravy opláštění budovy přesahující 200 000,- Kč

•

Projekty zakládající veřejnou podporu

•

Projekty poskytující ekonomickou činnost příjemce podpory
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Aktivita c) HASIČSKÉ ZBROJNICE
➢

Přípustné vztahy uspořádání právních vztahů k nemovitostem

•

Realizace projektu se stavebními výdaji – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem,
věcné břemeno a právo stavby

•

Realizace projektu bez stavebních výdajů, kdy budou do nemovitostí umístěny podpořené
stroje, technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno a právo stavby, nájem

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v části B, kap. 6

•

Specifická příloha – Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s
výkonem služby sboru dobrovolných hasičů

•

Specifická příloha – Prohlášení o realizaci projektu v souladu se strategickým rozvojovým
dokumentem - viz příloha pravidel č. 21

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha - Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace ze
strany MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních
kritérií (vzory jsou přílohou výzvy)
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Aktivita c) HASIČSKÉ ZBROJNICE
➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 20

•

Využití výstupů projektu – kritérium zvýhodňuje žadatele, jehož projekt podpoří
vytížené JPO V. (5 a více výjezdů – 50 bodů/1 až 5 výjezdů – 30 bodů/nedoloženo – 0
bodů)

•

Výše požadované dotace – kritérium zvýhodňuje projekty, na jejichž realizaci bude
požadována co nejnižší částka dotace (do 200 tis. dotace – 50 bodů/do 300 tis. dotace
– 20 bodů/dotace nad 300 tis. – 0 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního
partnerství nad rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20
bodů/žadatel se nezaváže k propagaci – 0 bodů)

53

Aktivita e) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
➢

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním
dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.
➢

Způsobilé výdaje

•

Obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků

•

Doplňující výdaje maximálně do 30% výdajů na celý projekt - jako součást projektu (úprava
povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační
tabule)

•

Nákup nemovitostí

➢

Nezpůsobilé výdaje

•

Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu - předmět dotace NESMÍ sloužit k provozování
ekonomické činnosti příjemce podpory – předmět dotace musí být veřejně přístupný a jeho užívání
nesmí být zpoplatněno (vstupné apod.).
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Aktivita e) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
➢

Kritéria přijatelnosti

•

Projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obcí

•

Výdaje jsou způsobilé, pokud se týkají nemovitých kulturních památek uvedených ve veřejně
přístupném Ústředním seznamu kulturních památek ČR

•

Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií
alespoň 2 roky před podáním žod na MAS v oblasti, která je předmětem dotace

•

Projekt musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu

➢

Definice žadatele/příjemce dotace

•

Obec nebo Svazek obcí

•

Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Svazkem obcí

•

Nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s)

•

Registrované církve a náboženské společnosti

•

Evidované církevní právnické osoby
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Aktivita e) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

Dotace 80% - pro všechny typy oprávněných žadatelů

•

Režim nezakládající veřejnou podporu – žadatel musí plnit podmínky stanovené pro tento
druh režimu

•

Režim de minimis

➢

Výše způsobilých výdajů

•

Minimálně 50 000,- Kč

•

Maximálně 5 000 000,- Kč

➢

Alokace MAS na výzvu (dotace):

•

2 553 874,- Kč (na všechny aktivity ve Fichi VII.)
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Aktivita e) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
➢

Přípustné vztahy uspořádání právních vztahů k nemovitostem

•

Realizace projektu se stavebními výdaji – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem,
věcné břemeno a právo stavby

•

Realizace projektu bez stavebních výdajů, kdy budou do nemovitostí umístěny podpořené
stroje, technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno a právo stavby, nájem

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v části B, kap. 6

•

Specifická příloha – 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)

•

Specifická příloha – Prohlášení o realizaci projektu v souladu se strategickým rozvojovým
dokumentem - viz příloha pravidel č. 21

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha - Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace
ze strany MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních kritérií
(vzory jsou přílohou výzvy)
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Aktivita e) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 20

•

Využití výstupů projektu – kritérium zvýhodňuje žadatele, jehož projekt podpoří
kulturní památku, ve které jsou pořádány akce pro veřejnost za 3 roky před podáním
žádosti (6 a více akcí – 50 bodů/1 až 6 akcí – 30 bodů/nedoloženo – 0 bodů)

•

Výše požadované dotace – kritérium zvýhodňuje projekty, na jejichž realizaci bude
požadována co nejnižší částka dotace (do 200 tis. dotace – 50 bodů/do 300 tis. dotace
– 20 bodů/dotace nad 300 tis. – 0 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního
partnerství nad rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20
bodů/žadatel se nezaváže k propagaci – 0 bodů)

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.
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Aktivita f) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN
➢

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní,
spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a
orlovny( včetně obecních knihoven.
➢

Kritéria přijatelnosti

•

Projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obcí

•

V případě knihoven se musí jednat o knihovny zřízené podle § 3, odst.1, písm.c) zákona č.
257/2001 Sb.

•

Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií
alespoň 2 roky před podáním žod na MAS v oblasti, která je předmětem dotace

•

Pokud je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být
žadatel za podmínky, že je předmět dotace užíván pouze k volnočasovým aktivitám

➢

Definice žadatele/příjemce dotace

•

Obec nebo Svazek obcí

•

Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Svazkem obcí

•

Nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s)

•

Registrované církve a náboženské společnosti

•

Evidované církevní právnické osoby
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Aktivita f) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

Dotace 80% - pro všechny typy oprávněných žadatelů

•

Režim de minimis

➢

Výše způsobilých výdajů

•

Minimálně 50 000,- Kč

•

Maximálně 5 000 000,- Kč

➢

Alokace MAS na výzvu (dotace):

•

2 553 874,- Kč (na všechny aktivity ve Fichi VII.)
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Aktivita f) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

➢

Způsobilé výdaje

•

Rekonstrukce/obnova (v důsledku mimořádné události) kulturního, spolkového zařízení
včetně knihoven

•

Rozšíření kulturního, spolkového zařízení včetně knihoven i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)

•

Nové stavby – šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti

•

Pořízení technologií a dalšího vybavení (mimo nákup knih)

•

Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety,
mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení

•

Doplňující výdaje maximálně do 30% výdajů na celý projekt - jako součást projektu (úprava
povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář,
informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního
vybavení – linka, sporák, varná deska, trouba, myčka apod.)

•

Nákup nemovitostí
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Aktivita f) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

➢

Nezpůsobilé výdaje

•

Výdaje na hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity

•

Pořízení zdroje tepla, systémů odvětrávání s rekuperací

•

Stavební projekty na úpravy opláštění budovy přesahující 200 000,- Kč

•

Nové stavby přesahující 200 000 Kč

➢

Přípustné vztahy uspořádání právních vztahů k nemovitostem

•

Realizace projektu se stavebními výdaji – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem,
věcné břemeno a právo stavby

•

Realizace projektu bez stavebních výdajů, kdy budou do nemovitostí umístěny podpořené
stroje, technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno a právo stavby, nájem
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Aktivita f) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v části B, kap. 6

•

Specifická příloha – prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje
obce

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha - Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace
ze strany MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních
kritérií (vzory jsou přílohou výzvy)
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Aktivita f) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN
➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 20

•

Využití výstupů projektu – kritérium zvýhodňuje žadatele, jehož projekt podpoří
zařízení, které je maximálně využíváno za 3 roky před podáním žádosti (6 a více akcí –
50 bodů/4 až 6 akcí – 30 bodů/nedoloženo – 0 bodů)

•

Výše požadované dotace – kritérium zvýhodňuje projekty, na jejichž realizaci bude
požadována co nejnižší částka dotace (do 200 tis. dotace – 50 bodů/do 300 tis. dotace
– 20 bodů/dotace nad 300 tis. – 0 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního
partnerství nad rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20
bodů/žadatel se nezaváže k propagaci – 0 bodů)

Před vyplňováním formuláře žádosti o dotaci si nejdříve proveďte bodové hodnocení projekt.
V případě, že nedosáhnete na minimální počet bodů, nemá význam žádost o dotaci podávat.
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Aktivita h) MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE
➢

Oblasti podpory

Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních
kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční
lidovou kulturu
➢

Kritéria přijatelnosti

•

Projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obcí

•

Zřizovatelem muzea není stát ani kraj

➢

Definice žadatele/příjemce dotace

•

Obec nebo Svazek obcí

•

Příspěvková organizace zřízená obcí nebo Svazkem obcí

➢

Druh a výše dotace, režim podpory

•

Dotace 80% - pro všechny typy oprávněných žadatelů

•

Režim de minimis

➢

Výše způsobilých výdajů

•

Minimálně 50 000,- Kč

•

Maximálně 5 000 000,- Kč
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Aktivita h) MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE
➢

Způsobilé výdaje

•

Rekonstrukce/obnova (v důsledku mimořádné události) budov a ploch pro realizaci
výstavních expozic a muzeí včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
poškozeného

•

Rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety)

•

Pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména
výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové
techniky – HW, SW, zabezpečovací zařízení

•

Doplňující výdaje maximálně do 30% výdajů na celý projekt - jako součást projektu (úprava
povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář,
informační tabule)

•

Nákup nemovitostí
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Aktivita h) MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE
➢

Nezpůsobilé výdaje

•

Výdaje na vystavované exponáty

•

Pořízení zdroje tepla, systémů odvětrávání s rekuperací

•

Stavební projekty na úpravy opláštění budovy přesahující 200 000,- Kč

➢

Přípustné vztahy uspořádání právních vztahů k nemovitostem

•

Realizace projektu se stavebními výdaji – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem,
věcné břemeno a právo stavby

•

Realizace projektu bez stavebních výdajů, kdy budou do nemovitostí umístěny podpořené
stroje, technologie a vybavení – vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno a právo stavby, nájem
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Aktivita h) MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných SZIF

•

Obecné přílohy požadované při podání žod jsou uvedeny v pravidlech v části B, kap. 6

•

Specifická příloha – prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje
obce

➢

Seznam předkládaných příloh vyžadovaných MAS

•

Povinná příloha - Doklad o souladu se SCLLD – nedoložení znamená ukončení administrace ze
strany MAS

•

Nepovinné přílohy – slouží hodnotitelům pro posouzení žadatelem zvolených preferenčních
kritérií (vzory jsou přílohou výzvy)
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Aktivita h) MUZEA A EXPOZICE PRO OBCE
➢

Preferenční kritéria

•

Minimální počet bodů pro zahájení administrace projektu - 20

•

Využití výstupů projektu – kritérium zvýhodňuje žadatele, jehož projekt podpoří
zařízení, které je maximálně využíváno za 3 roky před podáním žádosti (400
provozních hodin a více – 50 bodů/200 až 400 provozních hodin – 30 bodů/nedoloženo –
0 bodů)

•

Výše požadované dotace – kritérium zvýhodňuje projekty, na jejichž realizaci bude
požadována co nejnižší částka dotace (do 200 tis. dotace – 50 bodů/do 300 tis. dotace
– 20 bodů/dotace nad 300 tis. – 0 bodů)

•

Prvožadatel – kritérium zvýhodňuje dosud nepodpořeného žadatele (nepodpořený – 10
bodů/podpořený – 0 bodů)

•

Propagace místního partnerství – kritérium zvýhodňuje propagaci místního
partnerství nad rámec povinné publicity PRV (žadatel se zaváže k propagaci – 20
bodů/žadatel se nezaváže k propagaci – 0 bodů)

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.
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PŘÍLOHY
•

Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci

•

Postup pro doplnění žádosti o dotaci

•

Postup pro doložení aktualizovaných příloh k žádosti o dotaci
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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
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