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Programu rozvoje venkova MAS 21 
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MAS 21, o. p. s. 
Sídlo: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb 
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Program semináře 

• Základní informace o 3. výzvě 

• Fiche 1 – Neproduktivní investice v lesích 

• Fiche 2 – Rozvoj podnikání na venkově 

• Fiche 3 – Rozvoj zemědělských podniků 

• Fiche 4 – S produkty na trh 

• Fiche 5 – Pozemkové úpravy 

• Postup zpracování a podání Žádosti o dotaci 

• Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 
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MAS 21, o. p. s. 

• založena v roce 2005 

• podpora rozvoje venkova 

prostřednictvím dotačních 

prostředků z EU i z národních 

zdrojů 

• 2009 - 2015 přinesla do regionu 

37 mil. Kč 

• Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území 

MAS 21 na období 2014 – 2020 
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Základní informace o 3. Výzvě 
• Datum vyhlášení Výzvy: 2. 1. 2018 (text Výzvy na www.mas21.cz) 

• Příjem žádostí:  

– termín: 26. 1. – 11. 2. 2018 na Portálu farmáře 

– Termín příjmu příloh: 26. 1. – 9. 1. 2018 v kanceláři MAS 

(pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00, pátek: 8:00 – 12:00) 

– adresa: K Nemocnici 2381/2, Cheb (2. patro) 

• Termín registrace na RO SZIF: 27. 4. 2018 
 

• Důležité dokumenty: 
– Pravidla pro žadatele  

– Pravidla pro MAS 

– Směrnice MAS č. 7/2017 

– Postupy a návody na www.szif.cz 
 

• Kontaktním místem je MAS (vyj. Dohody a Dodatku k Dohodě) 
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http://mas21.cz/wp-content/uploads/2016/04/Vyzva_3_MAS-21_akt.pdf
http://www.mas21.cz/
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/nepub/1513322403819/1513322461820.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/opatreni/leader/1921/1460374942610.pdf
http://mas21.cz/wp-content/uploads/2017/12/smernice_vyzva_PRV.pdf
http://www.szif.cz/


Vyhlášené Fiche 
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Číslo a název Fiche Alokace Vazba na 
článek 

Pravidla pro 
žadatele 

F1 Neproduktivní investice v 
lesích 

3 000 000,- Kč 25 Str. 69 

F2 Rozvoj podnikání na 
venkově 

7 000 000,- Kč 19.1.b) Str. 58 

F3 Rozvoj zemědělských 
podniků 

6 000 000,- Kč 17.1.a) Str. 42 

F4 S produkty na trh 3 000 000,- Kč 17.1.b) Str. 45 

F5 Pozemkové úpravy 2 968 000,- Kč 17.1.c) 
 

Str. 56 
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http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/nepub/1513322403819/1513322461820.pdf
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Obecné podmínky poskytnutí dotace 
• Ex – post financování – úhrada výdajů z vlastních zdrojů.  

• Před podpisem Dohody není na dotaci právní nárok. 

• Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody. 

• Za splnění podmínek zodpovídá výhradně příjemce. 

• Předmět projektu musí být provozován výhradně příjemcem 
dotace od data podání ŽoP do konce lhůty vázanosti projektu 
na účel. 

• Předmět dotace musí být ve vlastnictví žadatele od okamžiku 
pořízení do konce lhůty vázanosti projektu na účel. 

• Správní akt stavebního úřadu 
– platný ke dni podání ŽoD na MAS, 

– pravomocný ke dni předložení přílohy na MAS. 
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Obecné podmínky poskytnutí dotace 
• Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje.  

• Způsobilost výdajů 

– Věcná – výdaje uvedené v Pravidlech platných v den 
podání ŽoD na MAS. 

– Časová – výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání 
ŽoD na MAS. 

• Výše způsobilých výdajů: 50 000 – 5 000 000,- Kč 

• Výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě 
dodavatelských faktur 

– Limity uvedené ve specifických podmínkách – Příloha 3 
Pravidel pro žadatele 

– Stavební práce – katalog stavebních prací a materiálu ÚRS 
PRAHA a.s., RTS a. s., Callida, s.r.o. 
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Dotaci nelze poskytnout na: 
• pořízení použitého movitého majetku  
• v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, 

zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a 
jejich vysazování  

• daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou 
DPH nárokovat u finančního úřadu  

• prosté nahrazení investice  
• kotle na biomasu a bioplynové stanice  
• závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů  
• výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury 
• zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu  
• obnovu vinic , oplocení vinic a sadů  
• technologie pro zpracování vinných hroznů 
• nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve specifických 

podmínkách Pravidel uvedeno jinak)  
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie  
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Obecné podmínky poskytnutí dotace 

• Výběrové/zadávací řízení dle Pravidel a Příručky pro zadávání veřejných 
zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 3) (zde). 

• Výběr dodavatele musí doručen na MAS do 29. 6. 2018 (výběrové/zadávací 
řízení) nebo před podáním ŽoP (marketingový průzkum). 
 

• Žadatel je povinen dodržovat publicitu projektu od podpisu Dohody po 
celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel 

– Příručka pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 3) (zde)  
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http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/verejne_zakazky/1505135478926/1505135637581.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/nepub/1476451356482/1476451387425.pdf


Společné podmínky pro všechny Fiche 
• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek. 

• Projekt musí být realizován na území MAS. 

• Lhůta vázanosti na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce. 

• Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé 
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč. 

– Metodika výpočtu finančního zdraví - https://www.szif.cz/cs/prv2014-
fin_zdravi 

– Nevztahuje se na obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, 
pobočné spolky, ústavy, o.p.s., z.s.p.o. církevní organizace a náboženské 
společnosti, nadace, školní statky/podniky 
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Společné podmínky pro všechny Fiche 
• Vytvoření nového pracovního místa 

– Metodika tvorby nových pracovních míst (Příloha 14 Pravidel). 

– Vytvořit nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na účet 
příjemce. 

– Udržet 3 roky od data převedení dotace na účet (MSP). 

• Využití pouze části objektu, který je předmětem dotace  

– Nutné uvést do formuláře ŽoD. 

– Metodika stanovení výdajů, na které může být poskytnuta dotace v 
případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné 
účely než jsou cíle a účel operace  (Příloha 15 Pravidel). 

• Údaje o projektu jsou úplné od data podání ŽoD po dobu 10 let od 
proplacení dotace (archivace). 

• ŽoD musí obdržet v rámci preferenčních kritérií minimální počet bodů 
stanovený pro danou Fichi. 
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Fiche 1 
Neproduktivní investice v lesích 

Nařízení PRV: čl. 25 

Oblast podpory: Investice do posílení rekreační funkce lesa 

Žadatel: • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL 
• sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, 

pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL 

Druh a výše 
dotace: 

100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
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Podmínky: 
• Projekt je možné realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí 

NATURA 2000. 
• PUPFL jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní 

hospodářskou osnovou. 
• Vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné 

břemeno 
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Fiche 1 
Neproduktivní investice v lesích 

Způsobilé výdaje: 

• Opatření k posílení rekreační funkce lesa – značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení 
významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných, 
fitness prvků. 

• Opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, infotabulí, závor. 

• Opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení pro odkládání 
odpadků. 

• Opatření k udržení bezpečnosti návštěvníků (mostky, lávky, 
zábradlí, stupně). 

• Nákup pozemku (10 % CZV). 
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Fiche 1 - Preferenční kritéria 
Preferenční kritérium 

Max. 
počet 
bodů 

Popis bodového hodnocení Body 

1. 
Výše způsobilých 
výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

20 
Částka je větší než 2 000 000 Kč. 10 

Částka je do 2 000 000 Kč. 20 

2. 
Integrovaný charakter 
projektu.  

20 

Výsledek projektu je zcela solitérní, nevede k 
němu žádná nebo pouze neznačená cesta.  

0 

Výsledek projektu je značený a dostupný z 
centra nejbližší obce, zastávky veřejné dopravy.. 

10 

Výsledek projektu navazuje na stávající 
turistickou nebo naučnou stezku. 

20 

3. 
Opatření k údržbě 
lesního prostředí.  

10 

Projekt nezahrnuje opatření k údržbě lesního 
prostředí.  

0 

Projekt zahrnuje opatření k údržbě lesního 
prostředí a je zajištěna údržba pořízeného 
zařízení.  

10 

4. Osvětová aktivita. 10 
Projekt nezahrnuje osvětovou aktivitu. 0 

Projekt zahrnuje osvětovou aktivitu  10 

 Min. počet bodů: 30     14 



Fiche 2 
Rozvoj podnikání na venkově 

Nařízení PRV: č. 19.1.b) 

Oblast podpory: Investice do vybraných nezemědělských činností 

Žadatel: Podnikatelské subjekty – mikropodniky a malé podniky, zemědělci 

Druh a výše 
dotace: 

• malý podnik - 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace 

• střední podnik - 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace 

Režim podpory: • Režim blokové výjimky – čl. 14 nařízení Komise č. 651/2014 
• Režim de minimis – nařízení Komise č. 1407/2013 
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Velikost podniku (Příloha 4 Pravidel) 
Mikropodnik - méně než 10 zaměstnanců; roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 
miliony EUR 
Malý podnik - méně než 50 zaměstnanců; roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 
milionů EUR 
Střední podnik - méně než 250 zaměstnanců; roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR x bilanční suma 
roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR 
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Fiche 2 
Rozvoj podnikání na venkově 

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):  

 C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v 
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba 
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  

 F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  

 G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  

 I (Ubytování, stravování a pohostinství),  

 J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  

 M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  

 N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),  

 N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  

 N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  

 N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),  

 N 82.92 (Balicí činnosti),  

 P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  

 R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  

 S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), 

 S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb);  
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Fiche 2 
Rozvoj podnikání na venkově 

Způsobilé výdaje: 
• Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře, 

malokapacitního ubytovacího zařízení. 
• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího 

pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem. 
• Doplňující výdaje jako součást projektu (max. 30 % 

projektu). 
 
Dotaci nelze poskytnout: 
• Nákup zemědělských a lesnických strojů (kategorie T, C, S). 
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Fiche 2 
Rozvoj podnikání na venkově 

Podmínky: 
• Nezemědělská činnost 
• Převažují produkty neuvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU!  
• Výroba tvarovaných biopaliv k prodeji nebo využita pro nezemědělskou 

činnost. 
• Způsoby uspořádání vlastnických vztahů: 

– Stavební práce - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, 
věcné břemeno 

– Stroje, technologie - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, 
nájem, výpůjčka, věcné břemeno 

Podmínky pro režim blokové podmínky: 

• Pouze počáteční investice – příloha 16 Pravidel 

(založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření 
výrobního sortimentu provozovny o výrobky, nebo za účelem zásadní změny 
celkového výrobního postupu stávající provozovny) 
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Fiche 2 - Preferenční kritéria 
Preferenční kritérium 

Max. 
počet 
bodů 

Popis bodového hodnocení Body 

1. 
Vytvoření nových 
pracovních míst. 

20 
Žádné pracovní místo. 0 
Pracovní místo na poloviční pracovní úvazek. 10 
Pracovní místo na plný pracovní úvazek. 20 

2. 
Výše způsobilých 
výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

20 
Částka je větší než 2 000 000 Kč. 10 

Částka je do 2 000 000 Kč. 20 

3. 

Žadatel realizací 
projektu rozšíří 
předmět svého 
podnikání. 

10 
Žadatel nerozšiřuje podnikání. 0 

Žadatel rozšiřuje podnikání. 10 

4. 

Žadatel realizací 
projektu rozšíří nabídku 
služeb v rámci stávající 
podnikatelské činnosti. 

10 

Realizací projektu nedojde k rozšíření nabídky 
služeb v rámci stávající podnikatelské činnosti. 

0 

Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky 
služeb v rámci stávající podnikatelské činnosti. 

10 

 Min. počet bodů: 30     
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Fiche 3 
Rozvoj zemědělských podniků 

Nařízení PRV: č. 17.1.a) 

Oblast podpory: Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě a 
školkařské produkci 

Žadatel: Zemědělský podnikatel 

Výše dotace: 
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
+ 10 % pro mladé začínající zemědělce 
+ 10 % LFA oblasti 

20 

Způsobilé výdaje: 
• 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  
• Nákup nemovitosti  
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Fiche 3 - limity 
Popis výdaje Maximální hodnota 

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 

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 

Sklady pro potřeby ŽV max. 4 000 Kč/m3 

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 max. 1 200 000 Kč/ks 

Zem. stroje – nesené max. 500 000 Kč/ks 
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Fiche 3 
Rozvoj zemědělských podniků 

Podmínky: 

• Předmět dotace odpovídá výrobnímu zaměření žadatele. 

• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb. 

• Posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 
zákona 100/2001 Sb. 

• Způsoby uspořádání vlastnických vztahů: 

– Vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, nájem, 
pacht, věcné břemeno. 

 

22 
3. Výzva PRV MAS 21 – Valy 4. 1. 2018 



Fiche 3 - Preferenční kritéria 

Preferenční kritérium 
Max. 
počet 
bodů 

Popis bodového hodnocení Body 

1. 
Vytvoření nových 
pracovních míst. 

20 
Žádné pracovní místo. 0 
Pracovní místo na poloviční pracovní úvazek. 10 
Pracovní místo na plný pracovní úvazek. 20 

2. 
Výše způsobilých 
výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

20 
Částka je větší než 2 000 000 Kč. 10 

Částka je do 2 000 000 Kč. 20 

3. 
Žadatel je mladý 
začínající zemědělec do 
40 let. 

20 

Žadatel nesplňuje definici mladého začínajícího 
zemědělce. 

0 

Žadatel je mladý zemědělec do 40 let. 10 

Žadatel je mladý začínající zemědělec. 20 

4. 

Nedojde k vyjmutí 
pozemku dotčených 
stavbou ze 
zemědělského půdního 
fondu.  

10 

Realizací projektu dojde k vyjmutí pozemku ze 
zemědělského půdního fondu nebo žadatel 
nestaví. 

0 

Realizací projektu nedojde k vyjmutí pozemku 
ze zemědělského půdního fondu. 

10 

 Min. počet bodů: 30     
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Fiche 4 
S produkty na trh 

Nařízení PRV: č. 17.1.b) 

Oblast podpory: Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh zemědělských 
produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o fungování EU 

Žadatel: • Zemědělský podnikatel 
• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu 
• Výrobce krmiv 
• Subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 

zemědělských produktů 

Výše dotace: 

Výstup = produkt NESPADAJÍCÍ pod přílohu I. Smlouvy o EU 
• malý podnik - 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
• střední podnik - 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 
Výstup = produkt SPADAJÍCÍ pod přílohu I. Smlouvy o EU 
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
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Fiche 4 
S produkty na trh 

Způsobilé výdaje: 

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s 
dohledatelností 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 rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, 
stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.),  

• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2, 

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu,  

• nákup nemovitosti.  
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Fiche 4 - limity 
Popis výdaje Maximální hodnota 

 
 
 
Investice ke zvyšování a monitorování 
kvality produktů 

• Provozní laboratoře a související HW a SW 
– 1 000 000Kč 

• Dopravní prostředek, jehož největší 
technicky přípustná hmotnost (vč. 
chladící/mrazící techniky)  

→ nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč 
→ je v rozmezí 3,5 – 12 t – 1 500 000 Kč  
• Chladící jednotka – 500 000 Kč 
• Mrazící jednotka – 700 000 Kč 

 
 
Investice související s uváděním 
vlastních produktů na trh včetně 
marketingu 

• Dopravní prostředek, jehož největší 
technicky přípustná hmotnost (vč. 
chladící/mrazící techniky)  

→ nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč 
→ je v rozmezí 3,5 – 12 t – 1 500 000 Kč  
• Pojízdná prodejna – 1 500 000 Kč 
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Fiche 4 
S produkty na trh 

Podmínky: 
• Projekt se musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků 

uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů 
rybolovu a akvakultury a medu, přičemž výstupní produkt nemusí 
být v této příloze uveden (Příloha 9 Pravidel) 

• Způsoby uspořádání vlastnických vztahů: 
– Stavební práce - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, 

věcné břemeno 
– Stroje, technologie - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, 

nájem, věcné břemeno 

 
Nezpůsobilé výdaje: 
• Intervenční sklady 
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Fiche 4 – S produkty na trh 
Preferenční kritérium 

Max. 
počet 
bodů 

Popis bodového hodnocení Body 

1. 
Vytvoření nových 
pracovních míst. 

20 
Žádné pracovní místo. 0 
Pracovní místo na poloviční pracovní úvazek. 10 
Pracovní místo na plný pracovní úvazek. 20 

2. 
Výše způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena 
dotace. 

20 
Částka je větší než 2 000 000 Kč. 10 

Částka je do 2 000 000 Kč. 20 

3. 

Investice do uvádění na trh 
s cílem krácení 
dodavatelského řetězce v 
rámci místních trhů. 

20 

Bez investice zkracující dodavatelského řetězce. 0 

Modernizace zkracující dodavatelské řetězce. 10 

Nové inovace zkracující dodavatelské řetězce. 20 

4. 
Investice do uvádění na trh 
zemědělských  
produktů. 

10 
Nezemědělský produkt. 0 

Zemědělský produkt. 10 

5. 
Investice do technologií 
umístěných v objektu ve 
vlastnictví žadatele. 

5 
Objekt není ve vlastnictví žadatele.  0 

Objekt je ve vlastnictví žadatele. 5 

 Min. počet bodů: 30 
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Fiche 5 
Pozemkové úpravy 

Nařízení PRV: č. 17.1.c) 

Oblast podpory: Investice, které se týkají infrastruktury související se zemědělstvím a 
pozemkovými úpravami. 

Žadatel: • Zemědělský podnikatel 
• Obec 

Výše dotace: 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
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Podmínky: 
• Soulad se schválenými plány společných zařízení. 
• Realizace mimo intravilán obce. 
• Žadatel musí být vlastníkem společných zařízení. 
• V případě zemědělské infrastruktury může být projekt realizován pouze tam, kde je 

infrastruktura zdarma přístupná veřejnosti k rekreačním účelům. 
Limity: 
• Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu – max. 

20 % CZV 
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Fiche 5 – Pozemkové úpravy 
Preferenční kritérium 

Max. 
počet 
bodů 

Popis bodového hodnocení Body 

1. 
Výše způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena 
dotace. 

20 
Částka je větší než 2 000 000 Kč. 10 

Částka je do 2 000 000 Kč. 20 

2. Průchodnost krajiny. 20 

Projekt nezlepšuje průchodnost krajiny. 0 

Polní cesta spojuje stávající komunikace 
(zkratka), nebo sídlo a stávající komunikaci a tím 
zlepšuje průchodnost krajiny. 

10 

Polní cesta propojuje nebo přispívá k propojení 
sousedních sídel.  

20 

3. 
Ekologická stabilita krajiny, 
protierozní a 
protipovodňová opatření. 

30 

Žadatel nerealizuje opatření ke zvýšení ekologické 
stability krajiny, protierozní nebo protipovodňové 
opatření. 

0 

Projekt vytváří/obnovuje 1 opatření. 20 

Projekt vytváří/obnovuje 2 a více opatření. 30 
 Min. počet bodů: 30 
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Žádost o dotaci (ŽoD) 
• se podává samostatně za každou Fichi, 
• za danou Fichi v dané Výzvě je možné podat pouze 

jednu ŽoD konkrétního žadatele na stejný předmět 
podnikání (CZ-NACE),  

• nelze kombinovat různé režimy podpory, 
• skutečnosti, které žadatel uvedl do ŽoD a získal za ně 

body, jsou závazné od data podání ŽoD na MAS do 
konce lhůty vázanosti na účel, 

• formulář ŽoD se generuje na Portálu farmáře, 
• ŽoD je možné nejprve bezplatně konzultovat s MAS 

(DOPORUČENÍ), 
• datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje 

datum podání ŽoD na Portál farmáře. 
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Přílohy Žádosti o dotaci 
• Pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a 

účinné) odpovídající povolení stavebního, na jehož základě lze 
projekt/část projektu realizovat, 

• Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k 
řízení stavebního úřadu, 

• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím 
měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části 
projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace, 

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu 
(netýká se mobilních strojů), 

• Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je 
prokázání vyžadováno, 

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a 
středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel, 
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Přílohy Žádosti o dotaci 
• Znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o 

dotaci na MAS, v případě nákupu  nemovitosti jako výdaje, 
• Posouzen vlivu záměru na životní prostředí dle Přílohy č. 1 zákona 

100/2001 Sb., či ekvivalentní dokument dle podmínek dané Fiche, 
• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (Fiche 3 – 

oplocení pastevního areálu, chov vodní drůbeže), 
• Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být 

modernizována (Fiche 4 – v případě blokové výjimky, změna 
výrobního postupu), 

• Karta majetku znovupoužité majetku (Fiche 4 – v případě blokové 
výjimky, rozšíření výrobního sortimentu), 

• Dokument prokazující  existenci objektu venkovské turistiky s 
návštěvností min. 2 000 osob/rok v okruhu 10 km (Fiche 4 – v 
případě potřeby). 
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Podání Žádosti o dotaci 

Portál farmáře  

• základní komunikační nástroj se SZIF 

• http://www.szif.cz/cs 
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• Komunikace s MAS – osobní jednání, DS, e-mail s elektronickým 
podpisem, e-mail s elektronicky podepsaným dokumentem v 
příloze 
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Podání Žádosti o dotaci 

• Postup zřízení přístupu na Portál farmáře 
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Podání Žádosti o dotaci 
• Podrobný postup vygenerování a podání ŽoD (zde)  

• Nová podání → žádosti PRV – projektová opatření → Žádosti o 
dotaci přes MAS 

• Generování ŽoD od 2. 1. 2018, 

• Podání na MAS  26. 1. – 11. 2. 2018 
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Podání Žádosti o dotaci 
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Podání Žádosti o dotaci 

38 
3. Výzva PRV MAS 21 – Valy 4. 1. 2018 



Podání Žádosti o dotaci 
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Formulář si 
stáhnete k sobě 
do počítače. 
Vyplníte offline. 
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Podání Žádosti o dotaci 
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Podání Žádosti o dotaci 
• Kompletně vyplněný formulář ŽoD včetně příloh  předat na MAS 

prostřednictvím Portálu farmáře (PF): 

• Příjem žádostí:  

• termín: 26. 1. – 11. 2. 2018 prostřednictvím PF 

• Příjem příloh: 

a) prostřednictvím PF spolu s ŽoD (26. 1. – 11. 2. 2018 ), 

b) na MAS 

» termín26. 1. – 9. 2. 2018  (pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00, 
pátek: 8:00 – 12:00)  

» adresa: K nemocnici 2381/2, Cheb (2. patro) 

 

DOPORUČUJI KONZULTACE VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI 
A VŠE PŘÍLOH PŘEDEM. 
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Podání ŽoD na MAS 

42 

PF → Nová podání → žádosti PRV – projektová opatření → Žádosti o 
dotaci přes MAS 
• spodní část stránky „Pokračovat v podání: s elektronickým 

podpisem“ 
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Podání ŽoD na MAS 

43 Pokračovat v podání 

1. 

2. 



Kontrola a hodnocení ŽoD 
Administrativní kontrola 

 Kontrola obsahové správnosti 

 Kontrola přijatelnosti 

 Kontrola dalších podmínek 

• Provádějí zaměstnanci MAS do 20 pracovních dní od ukončení příjmu ŽoD. 

• Nedostatky lze opravit na základě výzvy MAS (2 x 5 pracovních dní). 

• Pokud nedojde k doplnění ve stanoveném termínu dojde k ukončení 
administrace ŽoD. 

• O výsledku budete písemně informováni – e-mailem s elektronickým 
podpisem. 

• Proti rozhodnutí MAS je možné se odvolat do 15 kalendářních dní ode dne 
doručení oznámení o výsledku kontroly.  
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Kontrola a hodnocení ŽoD 
Věcné hodnocení projektů 
• Provádí Výběrová komise MAS.  
• Dle preferenčních kritérií uvedených v Příloze 3c) Směrnice č. 7 MAS 

za každou Fichi zvlášť. 
• Projekt musí získat min. 30 bodů. 
• Seznam ŽoD dle počtu získaných bodů. 
• V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt s nižší 

částkou dotace v Kč. V případě i této shody, bude zvýhodněno místo 
realizace v obci, která má méně obyvatel. 
 

Schválení výběru projektů  
• Provádí Programový výbor MAS. 
• Alokaci Výzvy nelze překročit. 
• Je možné podpořit hraniční projekt, tj. projekt, který prošel všemi 

fázemi hodnocení, ale alokace Fiche v dané Výzvě nestačí na pokrytí 
celé částky dotace. 

• O výsledku budete písemně informováni. 
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Registrace ŽoD na SZIF 
• MAS doplní do ŽoD výsledky kontroly a 

hodnocení. 
• MAS elektronicky podepíše ŽoD, verifikuje přílohy 

(uzamkne formulář ŽoD). 
• Žadatel odešle uzamčený formulář ŽoD přes 

Portál farmáře na RO SZIF. 
• Podání na SZIF bude možné nejdříve 13. 4. 2018 

(15 kalendářních dní před 27. 4. 2018). 
• Následně probíhá závěrečné ověření způsobilosti 

projektů ze strany SZIF – komunikace přes Portál 
Farmáře. 

• O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF! 
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Důležité dokumenty 
• Pravidla pro operaci 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (Pravidla pro žadatele; Pravidla) 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staze
ni%2Fnepub%2F1513322403819%2F1513322461820.pdf 
• Směrnice MAS 21 č. 7/2017 pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci 

projektů v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na 
období 2014 – 2020  

http://mas21.cz/wp-content/uploads/2017/12/smernice_vyzva_PRV.pdf 
• Podrobný postup vygenerování a podání ŽoD přes Portál farmáře 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staze
ni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F151299071311
6.pdf 
• Příručka pro publicitu PRV 2014 – 2020 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2
014%2Fzakladni_informace%2Fpravidla%2F1501743180970%2F1501743242580.pdf 

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 
2014 – 2020 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staze
ni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2F1505135478926%2F1505135637581.pdf 
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http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/zakladni_informace/pravidla/1501743180970/1501743242580.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/zakladni_informace/pravidla/1501743180970/1501743242580.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/verejne_zakazky/1505135478926/1505135637581.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/verejne_zakazky/1505135478926/1505135637581.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/verejne_zakazky/1505135478926/1505135637581.pdf


Děkuji Vám za pozornost! 

 

 

MAS 21, o. p. s. 
Olga Blašková 
Tel: 608 124 002 
E-mail: blaskova@mas21.cz 


