
Seminář pro příjemce

z Programu rozvoje venkova
Výzva MAS č. 6

11.4.2022, Sezemice

Seminář pro příjemce 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. Hlášení o změnách
– Portál farmáře

2. Žádost o platbu
– Portál farmáře

3. Udržitelnost projektu

4. Dotazy a diskuze



Pozor změna! – doručování zpráv žadateli

• Nejprve do datové schránky žadatele
– Pokud žadatel do 10 dnů datovou schránku neotevře, považuje se tento 10. den za den doručení 

• Teprve po doručení dokumentu do datové schránky je dokument publikován na 
Portálu farmáře 
– Pokud žadatel nemá datovou schránku, pak je dokument doručen při přihlášení se na Portál 

farmáře

– Nepřihlásí-li se žadatel do svého účtu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portálu 
farmáře zveřejněn, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

MAS nemůže žadatelům/příjemcům hlídat termíny.

Nastavte si zasílání informačních emailových zpráv v Portálu 
farmáře na funkční a pravidelně kontrolované emailové 
adresy.



Hlášení o změnách

• Povinnost oznamovat změny
– od podpisu Dohody o poskytnutí dotace po dobu lhůty vázanosti projektu na 

účel

– formulář Hlášení o změnách

• Pozor na změny u VZ – nelze učinit podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na plnění zakázky!

• Vygenerování a podání Hlášení o změnách přes PF 
1. Vygenerování formuláře přes PF

2. Podání - nejdříve na MAS (kontrola do 10 PD)

3. Po odsouhlasení - příjemce jej vkládá do PF

4. Kontrola ŘO SZIF (do 30 KD)

• V jednom okamžiku lze administrovat pouze 1 Hlášení o změnách

• Podrobné informace - viz Pravidla, část A, kap. 7 Provádění změn



Změny

• Změna příjemce dotace/vlastnictví majetku
– pouze se souhlasem SZIF

• Změna místa realizace projektu
A. Před realizací – pouze se souhlasem SZIF

B. Po ŽoP – nahlásit do 30 KD

• Změna dodavatele zakázky – pouze výjimečně! 
– úmrtí, fúze, odstoupení dodavatele od smlouvy

• Změna termínu předložení Žádosti o platbu
– oznámit nejpozději v Dohodou stanovenému datu předložení ŽoP

• Další – s vyjádřením SZIF:
– změny technických parametrů projektu, 

– změna trvalého pobytu/sídla,

– atd.



Portál farmáře - příručky

• Nová podání –> Žádosti PRV – projektová opatření
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Portál farmáře - příručky
• Srolovat dolů na:



Hlášení o změnách – Portál farmáře

• Nová podání –> Žádosti PRV – projektová opatření -> Hlášení o změnách



Žádost o platbu (ŽoP)

• Dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu

• Termín ŽoP stanoven v Dohodě o poskytnutí dotace

• ŽoP je založena na skutečně prokázaných výdajích

• Vygenerování a podání přes PF
1. Kontrola MAS

2. Kontrola ŘO SZIF

• Příjemce je poté o nedostatcích ŽoP informován ve formuláři 
Chybníku

• Poté provádí Doplnění ŽoP



Žádost o platbu (ŽoP)
Přílohy (1/3)

1. Živnostenské (či obdobné) oprávnění

2. Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu 

3. Účetní/daňové doklady 

4. Doklad o uhrazení závazku dodavateli 

5. V případě nákupu strojů a technologií – ES prohlášení o shodě

6. Soupisky účetních/daňových dokladů 

7. V případě, že projekt podléhá řízení SÚ, pak kolaudační souhlas 
nebo oznámení SÚ o užívání stavby apod.



Žádost o platbu (ŽoP)
Přílohy (2/3)

8. Dokumentace skutečného provedení stavby ověřená SÚ

9. Potvrzení FÚ o bezdlužnosti

10. Cenový marketing v případě zakázky pod 500 000 Kč bez DPH,      
vč. smlouvy nebo objednávky a cenových nabídek

11. Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu 

12. Soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet

13. Fotodokumentace předmětu dotace

14. Kupní smlouva k nemovitosti

15. Příp. prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 
malých a středních podniků



Žádost o platbu (ŽoP)
Přílohy (3/3)

16. Ostatní přílohy dle článků (fichí) Pravidel 19.2.1
– Fiche 1: V případě, že žadatel/příjemce dotace je mladý začínající 

zemědělec – Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace

– Dokument dokládající výrobní zaměření žadatele za rok podání Žádosti o 
platbu na MAS či rok předcházející (např. výpis z LPIS či z Integrovaného 
zemědělského registru, resp. evidence hospodářských zvířat)

– Fiche 10 b) (MŠ a ZŠ): Informativní výpis z rejstříku škol a školských 
zařízení obsahující aktuální kapacitu zařízení  (nesmí být starší než 30 
kalendářních dní před podáním Žádosti o platbu na MAS)



ŽoP – Portál farmáře

• Nová podání –> Žádosti PRV – projektová opatření -> Žádost o platbu



Udržitelnost projektu

• Povinnost evidovat a archivovat veškeré doklady týkající se 
poskytnuté dotace. 

• Lhůta vázanosti projektu na účel = 5 let
– od data převedení dotace na účet příjemce dotace

• Povinnost uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté 
dotace, a to po dobu nejméně 10 let od proplacení dotace

• Povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám po dobu 
10 let od proplacení dotace
– orgány státní kontroly, SZIF, MZe, MAS, Evropská komise, Certifikační 

orgán, Evropský účetní dvůr apod.



Udržitelnost projektu

• Monitorovací zpráva
– Po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let od platby) je povinné 

předkládat monitorovací zprávu (1x ročně) vždy k 31.7.

– Pomocí formuláře na Portálu farmáře (Nová podání –> Žádosti PRV –
projektová opatření -> Další přílohy k žádostem -> Monitorovací zpráva)



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST


