
Výzva MAS č. 1 
 

z Programu rozvoje venkova 
    Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3. 4. 2017, Sezemice 

Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS Region Kunětické hory, r.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284." 



Obsah semináře 

1. Obsah výzvy 

2. Vyhlášené fiche 1 až 6  
– podporované aktivity 

– požadované přílohy 

3. Portál farmáře 

4. Hodnocení a výběr projektů 

5. Dotazy a diskuze 
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Termíny 

Vyhlášení výzvy MAS 23. 3. 2017 

Zahájení příjmu žádostí o podporu od 3. 4. 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu do 24. 4. 2017 do 16:00 

 Registrace na RO SZIF 14. 7. 2017 
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Podání žádosti:  
•  kancelář MAS (Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice – 1. patro) 
•  přinést žádost vč. příloh na flashce 
•  nutné domluvit si čas podání s pracovníky MAS! 



Číslo 

Fiche 
Název Fiche Oprávnění žadatelé 

F1  
Investice do zemědělských 

podniků 
zemědělský podnikatel 

F2 
Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, výrobce krmiv a jiné 
subjekty aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh a vývoji zeměděl. 
produktů 

F3 Lesnická infrastruktura 

FO nebo PO hospodařící v lesích, 
které jsou ve vlastnictví soukr. osob 
nebo jeho sdružení nebo spolků s 
právní subjektivitou, VŠ, obcí nebo 
SO 
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Fiche – žadatelé (1/2) 



Číslo 

Fiche 
Název Fiche Oprávnění žadatelé 

F4 

Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

podnikatelské subjekty (FO a PO) – 
mikropodniky a MP ve venkovských 
oblastech, zemědělci 

F5 Zemědělská infrastruktura 
obec nebo zemědělský 
podnikatel 

F6 
Neproduktivní investice v 

lesích 

soukromí a veřejní držitelé lesů a 
jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich 
sdružení 
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Fiche – žadatelé (2/2) 



Fiche Název Fiche 
Alokace 

pro 1. výzvu 
Dotace (%) 

F1  Investice do zemědělských podniků 800.000,- Kč 
50 % + 10 % 
(mladý 
zeměď.) 

F2 
Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 
400.000,- Kč 

35 % SP 
45 % MP 

F3 Lesnická infrastruktura 800.000,-Kč 90% 

F4 
Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 
760.000,-Kč 

35 % SP 
45 % MP 

F5 Zemědělská infrastruktura 520.000,-Kč 90 % 

F6 Neproduktivní investice v lesích 795.000,- Kč 100 % 
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Fiche – alokace pro výzvu a dotace % 



Výše způsobilých výdajů 

• min. 50 tis. Kč 

• max. 5 mil. Kč  
– reálně se však max. odvíjí od výše alokace 
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Způsobilé výdaje 
Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků 

• Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě  

• Stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou 
výrobu  

• Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována 
přímo v zemědělském podniku 
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Způsobilé výdaje 
Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zeměděl. produktů 

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zem. produktů, 
finál. úpravu, balení, značení výrobků 

• výstavba a rekonstrukce budov 
• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, 

výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování 
• investice ke zvyšování a monitorování kvality produktů  
• investice související s uváděním vlastních produktů na trh vč. 

marketingu  
– např. výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen, pojízdné prodejny, 

stánky, prodej ze dvora… 

• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 

provozu  
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Způsobilé výdaje 
Fiche 3 – Lesnická infrastruktura 

• investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a 
rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a 
technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L 
– vč. souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky, 

brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady)  

– a vč. vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky, 
body záchrany)  

• nezbytné vyvolané investice  
– přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod. 

• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během 
realizace projektu 
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Způsobilé výdaje 
Fiche 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj  
  nezemědělských činností 

• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické 
zabezpečení), výstavba provozovny, kanceláře či 
malokapacitního ubytovacího zařízení 

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem 
– nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, 

software 

• doplňující výdaje  
– úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích 

stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) 
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Způsobilé výdaje 
Fiche 5 – Zemědělská infrastruktura 

• zemní a stavební práce včetně přesunů hmot 

• stavební materiál 

• nákup, výsadba a zajištění zeleně 

• zařízení staveniště 

• nezbytné vyvolané investice 
– přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury 

• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 
projektu  

• nákup pozemku  
– maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů  
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Způsobilé výdaje 
Fiche 6 – Neproduktivní investice v lesích 

• opatření k posílení rekreační funkce lesa,  

– značení, výstavba, rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m) 

– značení významných přírod. prvků 

– výstavba herních, naučných, fitness prvků  

• opatření k usměrňování návštěvnosti území 

– zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor 

• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,  

• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa 

– mostky, lávky, zábradlí, stupně) 
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Nezpůsobilé výdaje 
    všechna Fiche 
• pořízení použitého movitého majetku  
• nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, 

nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování  
• DPH u plátců DPH  
• kotle na biomasu a bioplynové stanice  
• závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů  
• výdaje do včelařství  
• zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu  
• obnovu a oplocení vinic, oplocení sadů 
• technologie pro zpracování vinných hroznů  
• nákup vozidel kategorie L a M a N (až na výjimky – viz Fiche)  
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie  
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Přílohy k žádosti 
   povinné pro všechna Fiche 

1. Povolení stavebního úřadu (pokud není vyžadováno – 
prohlášení, že není potřeba) 

2. Projektová dokumentace 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  

4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu 

  (+ doporučujeme – výpis z KN) 

5. Formuláře pro posouzení finančního zdraví dle Portálu 
farmáře (u projektů nad 1 mil. Kč) 

6. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 
malých a středních podniků  

7. Nákup nemovitosti: znalecký posudek  
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Přílohy k žádosti 
   povinné pro Fiche 1 a 2 

• Fiche 1 
– Souhlasné stanovisko MŽP 

– Sdělení k podlimitnímu záměru 

– ČP dle Přílohy 11 Pravidel pro žadatele 19.2.1 

• Fiche 2 
– Sdělení k podlimitnímu záměru 

– ČP dle Přílohy 11 Pravidel pro žadatele 19.2.1 
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Přílohy k žádosti 
   povinné pro Fiche 3 a 4 

• Fiche 3 
– Souhlasné Vyjádření Úřadu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) 

– Projektová dokumentace 

– Souhlasné stanovisko MŽP 

– Výpis z katastru nemovitostí 

• Fiche 4 
– Dokument prokazující, že v okruhu 10 km se nachází objekt venkovské 

turistiky s návštěvností min. 2000 os./rok  

– Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být 
modernizována 

– Kartu majetku znovupoužitého majetku 
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Přílohy k žádosti 
   povinné pro Fiche 5 a 6 

• Fiche 5 
– Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav  

– Projektová dokumentace 

– Výpis z katastru nemovitostí 

– Sdělení k podlimitnímu záměru 

– ČP dle Přílohy 11 Pravidel pro žadatele 19.2.1 

• Fiche 6 
– Specifické přílohy nejsou požadovány.  
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Přílohy k žádosti 
    nepovinné 

• Pouze vliv na bodové ohodnocení 

 

1. Živnostenské či jiné oprávnění 

2. ČP o aktivním provozu alespoň 2 roky – dle vzoru 

3. Pouze Fiche 2: Certifikát Kraje Pernštejnů 

4. Pouze Fiche 6: Lesní hospodářské plány/osnovy 

19 



Jak vyplnit a podat žádost o dotaci  
    Portál farmáře 

• Aplikace pro podání elektronické žádosti 

• www.szif.cz/cs (záložka Portál farmáře vpravo nahoře) 

• Nejprve je nutné založit si přístup do Portálu farmáře 
– Na základě žádosti o založení přístupu – datovou schránkou či 

osobně na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (např. v Pardubicích) 
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1) Přihlášení 
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2) Založení žádosti 
     (1/3) 
 
Menu  vlevo  
 
– záložka Nová podání 
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2) Založení žádosti (2/3) 
 
Záložka Žádosti PRV - projektová opatření 

 
-> Žádosti o dotaci přes MAS 
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2) Založení žádosti (3/3) 
 
Vybrat výzvu MAS RKH č. 1  
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3) Generování 
     žádosti 
 
1. Identifikační údaje  
    žadatele 
 
2. Výběr Fiche 
 
3. Název projektu 
 
 
-> Generovat žádost 
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4) Stažení  
    žádosti  
    do PC 
 
Na následující obrazovce  
zvolit  
„Stáhnout soubor“  
vpravo dole 
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5) Vyplnění žádosti 
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• Obsah žádosti: 
– A – identifikační údaje 

– B1 – popis projektu 

– B2 – specifické strany žádosti 

– B3 – zakázky 

– C1 – výdaje projektu 

– C2 – struktura financování 

– E1 + E2 – preferenční kritéria 

– F – hodnotící indikátory 

– G – čestná prohlášení 

– H – záznamový list 

 

 

 



6) Podání žádosti 
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A. Registrace žádosti v kanceláři MAS 
– Přinést ŽoD do kanceláře MAS v elektronické podobě 

– MAS ŽoD vytiskne 

– Žadatel nebo zmocněný zástupce ji podepíše před pracovníkem MAS 

B. Administrativní kontrola a hodnocení projektů 

C. MAS ŽoD elektronicky podepíše, verifikuje přílohy a předá 
zpět žadateli 

D. Žadatel vloží ŽoD i všechny přílohy zpět do PF 
– Pozor – nahrát žádost i se všemi přílohami zabere nějaký čas 

E. Vybraný projekt žadatel zaregistruje na RO SZIF  
– tlačítko „Podat žádost“ 



Hodnocení a výběr projektů 
   1) administrativní kontrola 

           a kontrola přijatelnosti  

• Provádí MAS 

• Žadatel může být až 2x požádán o opravení nedostatků 
– Vždy do 5 pracovních dní 

• Pokud žádost nesplní podmínky, bude vyřazena 

• Do 15 PD (+ 7 po každé opravě) 
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Hodnocení a výběr projektů 
   2) věcné hodnocení 

• Provádí výběrová komise – orgán MAS 

• Do 20 PD 

• Přidělení bodů dle preferenčních kritérií 
– Preferenční kritéria naleznete v jednotlivých fichích 1-6 

• Žádost musí dosáhnout limitu min. počtu bodů 

• Výstup: pořadí projektů podle počtu bodů 
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Hodnocení a výběr projektů 
   3) výběr projektů 

• Provádí představenstvo MAS 

• Schválení dle pořadí daného bodovým hodnocením a 
dle zbývající výše alokace na Fichi 

• Pokud nebude alokace pro Fichi dočerpána, bude 
zbývající alokace převedena do jiné Fiche 
– Alokace bude přidělena dle seznamu hraničních projektů 
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Užitečné odkazy – Portál farmáře 
•  Návod pro zřízení přístupu do PF 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staz
eni%2Fnejcastejsi_dotazy%2Fpf%2F1472024968429.pdf 

• Žádost o zřízení přístupu do PF 
https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/static/pf/%c5%b9%c3%a1dost%20o%2
0p%c5%99%c3%adstup%20do%20Port%c3%a1lu%20farm%c3%a1%c5%99e.pdf  

• Návod na vygenerování žádosti o dotaci 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staz
eni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1484299655097.pdf 
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Užitečné odkazy - výzva 

•  Výzva MAS č. 1 
http://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799 

• Specifická pravidla 19.2.1 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni
%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1481631863657.pdf 

– Metodika nově vytvořených míst – str. 135 

– Metodika pro stanovení kategorie provozovny – str. 138 

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek https://www.szif.cz/cs/prv2014-

verejne-zakazky 
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Tipy a doporučení 

• Nenechávejte prosím podání žádosti na poslední den 

• Uvádějte pouze stručně věcné údaje, držte se otázek 

• Konzultujte před podáním žádosti! 
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Děkujeme za pozornost 

Kontakty  
MAS Region Kunětické hory, z.s.  Po 8:30-11:00    14:00-17:00  

Husovo náměstí 790   ÚT  8:30-11:00 

533 04 Sezemice    ST  8:30-11:00 

(kancelář 1. patro)   nebo po domluvě 

www.masrkh.oblast.cz   

    

Ing. Kristýna Holečková 774 293 556, holeckova.masrkh@email.cz  

Ing. Ivana Pazderková 777 693 680, pazderkova.masrkh@gmail.com 
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