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1) Základní údaje o výzvě
Název výzvy: 2. Výzva MAS Mezi Hrady – PRV – Článek 20 Vyhlášení výzvy: 8. 6. 2020
Příjem žádostí: 9. 6. – 31. 8. 2020

Termín registrace na RO SZIF: 30. 10. 2020
Způsob podání žádostí a příloh: komplet elektronicky přes Portál farmáře !!!
Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Územní vymezení: celé území MAS
Alokace: : 7 704 888,- Kč

2) Společné podmínky


Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny
nejpozději do data předložení žádosti o platbu na MAS



V rámci článku 20 může žadatel podat jednu žádost na různé oblasti podpory za podmínky splnění definice žadatele a všech
odpovídajících podmínek dle oblastí, a to pouze ve stejném režimu podpory, v rámci jedné Žádosti o dotaci nelze
kombinovat různé režimy podpory



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 v souladu s Příručkou pro publicitu PRV 2014-2020



V případě, že žadatel nesplní podmínky stanovené pro režim nezakládající veřejnou podporu, musí zvolit režim de minimis



Žádost musí získat minimální počet bodů v rámci preferenčních kritérií (minimum je 30 bodů z celkového počtu 70
bodů)



Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro žadatele/příjemce dotace závazné od data podání žádosti o
dotaci po dobu udržitelnosti projektu – 5 let

3) Financování projektu a obecně k zadávání
zakázek


Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje nejprve z vlastních zdrojů



Hotovostní platba max. 100 000 Kč



Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu



V případě stavebních prací - stanovení rozpočtu projektu na základě katalogu stavebních prací a materiálu: ÚRS PRAHA
a.s., RTS a.s., Callida s.r.o.



Žadatel, který je zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení
zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona

Upraveno v Obecných pravidlech – čl. 6 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace a čl. 8 Zadávání zakázek
žadatelem/příjemcem dotace

3) Financování projektu a obecně k zadávání
zakázek
NÁKLADY PROJEKTU

TYP ZAKÁZKY

Do 20 000 Kč (bez DPH)

Nákup přímo (max. do výše 100 tis. Kč bez DPH za
projekt)

20 001 Kč – 499 999 Kč (bez DPH)
500 000 Kč – 2 000 000 Kč (bez DPH) dodávky a
služby
500 000 Kč – 6 000 000 Kč (bez DPH) stavební práce
6 000 0001 Kč a více

Cenový marketing „malý“ (s doložením při žádosti o
platbu)
Cenový marketing „velký“ (s doložením při žádosti o
dotaci, resp. do 70 kalendářních dnů od registrace na
SZIF)
Výběrové/zadávací řízení

4) Povinné obecné přílohy všech Fichí


Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na
SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu



Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, předkládá se stavebním úřadem ověřená 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 (nelze v listinné podobě)



Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS



Posouzení finančního zdraví (u projektu nad 1 000 000 Kč, provádí se za poslední 3 uzavřená účetní období; podmínka splnění
finančního zdraví se nevztahuje na tyto žadatele: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, ústavy, zájmová sdružení
právnických osob, obecně prospěšné společnosti, pobočné spolky, církevní organizace a náboženské společnosti, školní
statky/podniky, nadace a veřejné VŠ)



Fotodokumentace – fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (tj. stavu PŘED realizací projektu)

Upraveno ve Společných podmínkách – čl. 6 Seznam předkládaných příloh a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o
dotaci na MAS

5) Průběh administrace žádostí o dotaci


Následná administrace probíhá pouze přes Portál farmáře



Datum podání ŽoD = datum odeslání Žádosti přes PF



O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel potvrzení z Portálu farmáře (při předložení listinných
příloh - tištěné potvrzení od MAS)



MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na webu nejpozději do 7. 9. 2020



MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a dalších podmínek vztahujících se na daný projekt (přípustná
oprava ze strany žadatele - max. 2x) – žadatelé jsou informováni o výsledku kontrol



Věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií provádí Výběrový orgán MAS



Rozhodnutí o doporučení / nedoporučení projektů k podpoře Žadatelé budou informováni o výsledcích věcného
hodnocení včetně sdělení o výběru projektů



MAS uveřejní seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na webu MAS

5) Průběh administrace žádostí o dotaci


Vybrané projekty (ŽoD) MAS elektronicky podepíše a předá žadateli přes Portál farmáře

– po podpisu se ŽoD uzamkne (podpis nelze zrušit, je-li ŽoD podepsána omylem žadatelem, musí žadatel vygenerovat ŽoD
novou z PF).


Po obdržení podepsané ŽoD od MAS zaslané přes Portál farmáře, žadatel přes Portál farmáře pokračuje ze svého
přístupu na Portálu farmáře v podání žádosti o dotaci S ELEKTRONICKÝM PODPISEM vč. podání finální verze
povinných a nepovinných příloh, nejpozději do 30.10.2020 !!!!

Následuje administrace žádostí o dotaci ze strany SZIF:
Projekty s cenovým marketingem do 500 000 Kč bez DPH:
1.

administrativní kontrola – předpokládáme na začátku roku 2021

2.

podpis Dohody o poskytnutí podpory – předpokládáme duben/květen 2021

Projekty s cenovým marketingem nad 500 000 Kč bez DPH a výběrovým řízením (VŘ) /zadávacím řízením (ZŘ):
1.

Předložení podkladů souvisejících s CM/VŘ – nejpozději do 25.11.2020 na MAS a 8.12.2020 na RO SZIF !!!

2.

administrativní kontrola – předpokládáme březen/duben 2021

3.

podpis Dohody o poskytnutí podpory - předpokládáme v červen/červenec 2021

6) Představení vyhlašované Fiche – čl. 20 včetně
výkladu preferenčních kritérií
Fiche 5: Podpora komplexní revitalizace veřejného prostranství
Oblasti podpory, na které lze žádat dotaci:
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
e) Kulturní a spolková zařízení
Dotace: 80 %
Alokace: 7 704 888,- Kč


Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu nebo v režimu de minimis



V rámci článku 20 může žadatel podat jednu žádost na různé oblasti podpory za podmínky splnění definice žadatele a všech
odpovídajících podmínek dle oblastí podpory, a to pouze ve s

Upraveno blíže ve Specifických podmínkách pod čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech,
Pravidel

b) Mateřské a základní školy
- Oprávnění žadatelé, oblasti podpory a rozsah způsobilých výdajů


Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby
vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu



Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel,
nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení;
venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení či doprovodného
stravovacího zařízení
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové
cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti

b) Mateřské a základní školy
- Kritéria přijatelnosti


Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve
venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje;



V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity mateřské či základní školy uvedené ve školském rejstříku
(podmínka platí od podání Žádosti o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS);



V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící
pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny, vyjmenovaným prostorám lze podpořit i
související zázemí a související úpravy budovy školy;



Nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve školách zřízených při
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;



V případě, že mateřská/základní škola není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně příspěvkovou organizací
těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v režimu de minimis.

b) Mateřské a základní školy
- Kritéria přijatelnosti


Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby



Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie nebo
vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby



Podpora je poskytována mateřské/základní škole zřizované obcemi nebo svazky obcí či dalšími subjekty dle definice
žadatele/příjemce dotace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů



Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání



Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport



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



Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební a
technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč

b) Mateřské a základní školy
- Kritéria přijatelnosti
Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu:


Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm).



Předmět dotace musí být budován ve veřejném zájmu.



Podpora je poskytována mateřské/základní škole zejména na její hlavní činnost. Předmět dotace může být využit na
vedlejší hospodářskou činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové využívané kapacity podpořené
infrastruktury.



V případě, že se předmět dotace týká stravovacího zařízení, musí toto zařízení sloužit pouze pro potřeby mateřské
školy/základní školy splňující výše uvedenou podmínku, s tím, že stravování veřejnosti v podpořených objektech
není možné.

Další podmínky platné pro režim de minimis:


Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí
jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.

b) Mateřské a základní školy
- Seznam přikládaných specifických příloh
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz
Příloha 21) – dokument je součástí příloh výzvy MAS
2) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním Žádosti o dotaci na MAS)
3) Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů pro PRV jako součást
Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie (viz Příloha 22) + doporučujeme uvést odkaz na
Strategický rámec MAP do pole „Ostatní“ ve formuláři žádosti na straně B1 Povinné
Přílohy předkládané při podpisu Dohody:

1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel
nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS:
1) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před podáním Žádosti o platbu na MAS)

c) Hasičské zbrojnice
Oprávnění žadatelé, oblasti podpory a rozsah
způsobilých výdajů


Žádat mohou obce nebo svazky obcí



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



Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na
drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1)

rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2)

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

3)

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30% projektu

4)

nákup nemovitosti

c) Hasičské zbrojnice
- Kritéria přijatelnosti


Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu:

Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)
Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k provozování ekonomické
činnosti příjemce podpory (tzn., že předmět dotace slouží pouze k výkonu hasičské záchranné služby, není pronajímán a
neslouží k jinému účelu, a to ani k zájmovým činnostem)


Další podmínky platné pro režim de minimis:

Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá
účetní období překročit 200 000 EUR

c) Hasičské zbrojnice
- Kritéria přijatelnosti


Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového
dokumentu) (viz Příloha 21)

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


Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha
17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál

c) Hasičské zbrojnice
- Seznam přikládaných specifických příloh


Kritéria přijatelnosti:

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských
oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje
Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V
(jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu)


Další podmínky pro oba režimy:

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby
Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie nebo
vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby
Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla,
systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně termických kolektorů

Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební a technologické
úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč

e) Kulturní a spolková zařízení
- Oprávnění žadatelé, oblasti podpory a rozsah
způsobilých výdajů


Oprávnění žadatelé:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace
(spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby


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

e) Kulturní a spolková zařízení
- Způsobilé výdaje


Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel,
nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) rekonstrukce/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně
obecních knihoven
2) mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny
3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven (dotace se
nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení)
4) 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
5) doplňující výdaje 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 - za
základní vybavení je považována kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, myčka, digestoř, mikrovlnná trouba,
varná konvice, lednice) - tvoří maximálně 30% projektu

6) nákup nemovitosti

e) Kulturní a spolková zařízení
- Kritéria přijatelnosti


Kritéria přijatelnosti:

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských
oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje
V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů
V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním
Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace

e) Kulturní a spolková zařízení
- Seznam přikládaných specifických příloh


Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha
21)


Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel
nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál

Nejčastější dotazy k článku 20
(odpovědi od SZIF)


https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_k
e_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1582800174523%2F158
2800530698.pdf

Preferenční kritéria pro všechny oblasti
podpory v rámci čl.20
Finanční náročnost projektu
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci - "Výdaje, ze kterých je stanovena dotace".
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách).

BODY

Výše způsobilých výdajů je do 600 000 Kč.

20

Výše způsobilých výdajů je 600 001 - 1 500 000 Kč.

10

Výše způsobilých výdajů je 1 500 001 a více.

5

Preferenční kritéria pro všechny oblasti
podpory v rámci čl.20
Velikost žadatele
Velikost žadatele se zde určuje dle počtu obyvatel obce a dle sídla uvedeného v Žádosti o dotaci na MAS.
Hodnocení se provádí na základe údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a podle údajů ČSÚ o počtu
obyvatel obcí k 1.1. 2019.

BODY

Počet obyvatel do 1000 včetně.

15

Počet obyvatel do 1500 včetně

10

Počet obyvatel nad 1500

5

Preferenční kritéria pro všechny oblasti
podpory v rámci čl.20
Konzultace projektového záměru na MAS

BODY

Kontrola a hodnocení se provádí na základě doložení Potvrzení o konzultaci s Kanceláří MAS. Toto potvrzení vystaví MAS
žadateli na základě proběhlé konzultace projektového záměru, která musí proběhnout nejpozději týden (7 dní) před
ukončením podání žádostí na MAS. Potvrzení žadatel předkládá k Žádosti o dotaci.

Ano, záměr byl konzultován s MAS.

20

Ne, záměr nebyl konzultován s MAS.

0

Preferenční kritéria pro všechny oblasti
podpory v rámci čl.20
Vytvoření nového pracovního místa
Hodnotí se počet vytvoření pracovních míst dle výše úvazků (v souladu s principem SCLLD zvýšení
zaměstnanosti v území MAS Mezi Hrady z. s.). Nově vytvořené pracovní místo musí mít přímou vazbu na
projekt. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (B1 - popis
projektu). Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika v příloze č. 14
Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst Pravidel pro žadatele (19.2.1.).
Kontrola se provádí dle Žádosti o platbu a při kontrole na místě, jelikož pracovní místo může být
vytvořeno do 6 měsíců od proplacení dotace.

BODY

Pracovní úvazek 1,01 trvalého pracovního místa a více

15

Pracovní úvazek 0,76-1,00 trvalého pracovního místa

10

Pracovní úvazek 0,50-0,75 trvalého pracovního místa

5

Pracovní úvazek 0,00-0,49 trvalého pracovního místa

0

7) Zřízení přístupu do Portálu farmáře
Možné způsoby zřízení přístupu:
1. osobní návštěva pobočky SZIF
(s sebou: FO – OP, PO – Výpis z OR - ne starší 3 měsíců)
2. prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci
3. prostřednictvím e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele

Odkaz ke stažení Žádosti

o přístup do Portálu farmáře:
http://eagri.cz/public/web/file/33571/ZADOST_O_PRISTUP_DO_PORTALU_EAGRI.pdf

8) Postup pro vygenerování a podání formuláře
žádosti o dotaci


Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu Farmáře, který je
přístupný žadateli přes www.szif.cz



Po přihlášení se načte úvodní strana Portálu Farmáře



Podrobné instrukce, jak se žádost vygenerovat a vyplnit, naleznete v příručce
POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A PODÁNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI
19.3.1 PŘES PORTÁL FARMÁŘE – od 6. 1. 2020

Odkaz zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_s
tazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1931%2F1516354509063.pdf

Portál farmáře – podání žádosti

Portál farmáře – podání žádosti

Portál farmáře – podání žádosti

Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

9) Jak vyplnit žádost o dotaci

10) Podání žádosti o dotaci na Portál farmáře


Poté opět pokračujeme dle příručky

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A PODÁNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI 19.3.1 PŘES
PORTÁL FARMÁŘE – od 6. 1. 2020
Odkaz zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv20
14%2Fopatreni%2Fleader%2F1931%2F1516354509063.pdf

 Ing. Mariana Zetková
 Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
 Projektový manažer PRV a OPŽP




Tel. 604 746 890

E-mail: mas@mezihrady.cz


www.mezihrady.cz

