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Základní informace o výzvě
Název: 1. Výzva MAS Mezi Hrady, z.s. - PRV
Příjem žádostí: od 28. 1. 2019 do 25. 3. 2019 (přes Portál farmáře)
Termín registrace na RO SZIF: 31. 5. 2019
Celková alokace (příspěvek EU): 3 854 200,- Kč
Územní vymezení: celé území MAS Mezi Hrady

Podmínky výzvy
• Žadatel zabezpečuje financování realizace nejprve z vlastních zdrojů
• Za plnění podmínek stanovených Pravidly zodpovídá výhradně žadatel
• Výdaje projektu nesmějí být financovány z jiných finančních zdrojů unie
• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni podání
žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny nejpozději do data předložení žádosti o platbu.
• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody.
• Vázanost projektu na účel 5 let od převedení dotace na účet příjemce dotace .
• Archivace dokumentů min. 10 let od proplacení dotace.
• Dodržení požadavků na publicitu projektu.

Podmínky výzvy
•Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem – v případě stavebních
prací: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno (shodné také pro
stroje, technologie nebo vybavení + navíc nájem, výpůjčka).
•Nákup nemovitostí – maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena
dotace na daný projekt (žadatel musí být vlastníkem do data podání žádosti o platbu)
•Výdaje související s marketingem max. 100 000 Kč.

Podmínky výzvy
Odkaz na pravidla pro žadatele PRV:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staze
ni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1540996727824.pdf

Financování projektu
• Dotaci v rámci PRV lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v Pravidlech platných v
den, ve kterém byla Žádost o dotaci podána
•Hotovostní platba max. 100 000 Kč.
•Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu.
•Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základě
dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo
vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše:
sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu: ÚRS PRAHA a.s., RTS a.s., Callida s.r.o.

Na co dotaci nelze poskytnout?
•Pořízení použitého

movitého majetku.
•Nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých
rostlin a jejich vysazování.
•DPH u plátců.
•Kotle na biomasu a bioplynové stanice.
•Závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů.
•Výdaje do včelařství.
•Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu.
•Obnovu vinic.
•Oplocení vinic a sadů.
•Technologie pro zpracování vinných hroznů:
•Nákup vozidel L a M a N (není-li uvedeno jinak),
•Technologie k výrobě elektrické energie.

Povinné přílohy
• Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: pravomocné a platné povolení stavebního úřadu k datu
podání žádosti o dotaci na MAS a projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu.
• Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením rozměrů – pokud není přílohou PD.
• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace.
• Kategorie podniku podle velikosti: (mikro, malý, střední podnik) Příloha 5 Pravidel
• Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS.
•Posouzení finančního zdraví (u projektu nad 1 000 000 Kč) – formulář se generuje na Portálu
Farmáře
•Fotodokumentace – fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u
vzdělávání a v případě pořízení mobilních strojů).
•Přílohy stanovené MAS (Soulad se strategii SCLLD) - ke stažená zde:
http://www.mezihrady.cz/e_download.php?file=data/editor/204cs_3.pdf&original=Povinn%C3%A1
%20p%C5%99%C3%ADloha%20%C5%BD%C3%A1dosti%20o%20dotaci-soulad%20se%20SCLLD.pdf

Co jsou investiční výdaje?
„investičním výdajem" je - výdaj, který musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného
a nehmotného majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., tzn. jedná se o:
1.samostatné movité věci (případně soubory movitých věcí), jejichž vstupní cena je vyšší
než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
2.budovy,
3.stavby,
4.pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
5.jiný majetek, zejména technické zhodnocení,
6.předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné
technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého
majetku vyšší než 60 000 Kč a doba jeho použitelnosti vyšší než jeden rok.

Vyhlášené fiche
FICHE č. 1
1.5.1. Podpora výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

1 587 140,- Kč
FICHE č. 2
1.5.3. Investice do nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

1 355 650,- Kč
FICHE č. 3
3.10.4. Rekreační a relaxační funkce lesa
Článek 25 - Neproduktivní investice v lesích

911 410,- Kč

Fiche č. 1 - Investice do zemědělských podniků
Příjemce dotace: Zemědělský podnikatel
Oblasti podpory: Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě do
zemědělských staveb a technologií a pro školkařskou produkci. Investice na pořízení
mobilní strojů pro zemědělskou výrobu a peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v
zemědělském podniku
Výše podpory: Maximální výše dotace činí 50% způsobilých výdajů ze kterých je
stanovena dotace (u mladých zemědělců navýšení o 10% - 18 - 40 let; zahájení činnosti v
průběhu 5 let)

CZV: 4 959 820,- Kč

Fiche č. 1 - Investice do zemědělských podniků
Preferenční kritéria:
- Doba realizace
- Finanční náročnost
- Velikost podniku
- Využití stávajících budov
- Nová pracovní místa
Min. počet bodů: 35
Max. počet bodů: 80

Maximální hodnota některých výdajů
- Stáje pro skot – skupinové ustájení max. 40 000 Kč/ustajovací místo
- Stáje pro plemenné býky v produkci – individuální ustání max. 220 000
Kč/ustajovací místo
- Stáje pro prasnice nebo plemenné kance max. 80 000 Kč/ustajovací místo
- Stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat max. 12 000 Kč/ustajovací místo
- Stáje pro ovce a kozy max. 10 000 Kč/ustajovací místo
- Stáje pro koně max. 45 000 Kč/ustajovací místo
- Dojírny pro krávy max. 400 000 Kč/místo v dojírně dojírny pro ovce a kozy max. 150
000 Kč/místo v dojírně
- Sklady pro potřeby RV max. 8 000 Kč/m3 (limit se nevztahuje na technologie čištění
technologických vod)

Maximální hodnota některých výdajů
- Sklady pro potřeby ŽV max. 4 000 Kč/m3
- Nosné konstrukce chmelnic max. 1 000 000 Kč/ha
- Nosné konstrukce sadů max. 330 000 Kč/ha (limit se nevztahuje na protikroupové
systémy)
- Samojízdné zemědělské stroje na sklizeň zeleniny max. 4 000 000 Kč/ks traktor a samojízdné stroje max. 2 000 000 Kč/ks
- Zem. stroje - přívěsné (tažené) max. 1 200 000 Kč/ks
- Zem. stroje - nesené, polonesené (zapojené v tříbodovém závěsu traktoru) max. 500
000 Kč/ks

Co nelze podpořit
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a
rybolovu.
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení
vinic a oplocení sadů.
Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Fiche č. 2 - Investice do nezemědělské činnosti
Příjemce dotace: Fyzické a právnické osoby – mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Oblasti podpory: Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace CZ
NACE.
Výše podpory: Maximální výše dotace činí 45% způsobilých výdajů ze kterých je
stanovena dotace pro malé podniky a mikropodniky; 35 % - střední podniky (pouze
zemědělci); 25 % - velké podniky

CZV: 4 707 140,- Kč

Způsobilé výdaje
•Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního
ubytovacího zařízení (vč. stravování).
•Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
(nákup zařízení, užitkové vozy N1, hardware, software).
•Doplňující výdaje jako součást projektu (parkovací stání, oplocení, úprava povrchů
apod.).
•Nákup nemovitosti (do 10 % výdajů).

Fiche č. 2 - Investice do nezemědělské činnosti
Preferenční kritéria:
- Doba realizace
- Finanční náročnost
- Velikost podniku
- Využití stávajících budov
- Nová pracovní místa
Min. počet bodů: 35
Max. počet bodů: 80

Fiche č. 3 - Neproduktivní investice v lesích
Příjemce dotace: Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení.
Oblasti podpory: Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační
funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m),
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků.
Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např.
zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor.
Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání
odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky,
zábradlí, stupně.

CZV: 1 424 080,- Kč

Fiche č. 3 - Neproduktivní investice v lesích
Výše podpory: Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a
to ve výši 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Preferenční kritéria: Doba realizace, Finanční náročnost, Inovace
Min. počet bodů: 15
Max. počet bodů: 60
Dotaci nelze poskytnout na:
stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního
hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví
venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje,
následnou údržbu a péči a rozhledny.

Postup příjmu žádostí
•Žádost o dotaci musí být podána přes Portál Farmáře.
•Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře, záložka
Žádost o dotaci přes MAS, a po vyplnění žadatelem předána na MAS v soulady s pravidly
19.2.1
•Žádost o dotaci je možné bezplatně konzultovat na MAS.
•Žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy;
•Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci
přes Portál farmáře.

Postup příjmu žádostí
• Podané Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj.
kontrolou obsahové správnosti).
• V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky,
vyzve žadatele k doplnění Žádosti o dotaci minimálně však 5 pracovních dní.
Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát.
• V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o
dotaci z důvodu nesplnění podmínek.
• Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a
provede výběr Žádostí o dotaci (a to maximálně do 20 pracovních dnů od provedení
věcného hodnocení)
•O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od
ukončení kontroly.

Postup příjmu žádostí
•Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a společně s
finální verzí povinných, příp. nepovinných příloh předá žadateli přes Portál farmáře
minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve
výzvě MAS.
•Žadatel Žádost o dotaci včetně verifikovaných příloh pošle přes svůj účet na Portálu
Farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF
stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením;
pokud budou některé přílohy předkládány v listinné podobě, musí tuto informaci žadatel
uvést u zasílané Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře.
• o zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován prostřednictvím
Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od finálního termínu registrace
na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.

Děkuji za pozornost.
Dotazy?

Kontaktní údaje:
MAS Mezi hrady, z.s.
Kancelář: OÚ Svárov, Hlavní č. 1
IČO: 01383892
Bc. Mariana Zetková
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Projektová manažerka PRV a OPŽP
E-mail: mezihrady@seznam.cz
Tel.: 739 440 425

