
4. Výzva PRV MAS Krkonoše



Základní údaje ke 4. výzvě

▪ Termín vyhlášení výzvy: 13.7.2020

▪ Příjem žádostí: 27.7.2020 – 31.8. 2020

▪ Min. výše způsobilých výdajů: 50.000 Kč

▪ Alokace – Fiche 1. Investice do zemědělských podniků 2.286.000 Kč

Fiche 2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1.719.188 Kč

Fiche 3.  Diverzifikace zemědělství 1.044.222 Kč
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Územní vymezení: území MAS Krkonoše
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Závazné dokumenty pro žadatele

▪ Pravidla pro operaci 19.2.1. (platnost od 9.4.2020) – zveřejněno v dokumentech k 
Výzvě

▪ Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020 (verze 5)

▪ Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 (verze 5)

▪ Výpočet finančního zdraví žadatele, jehož způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace přesahují 1 mil Kč

▪ Žadatel, který není FO nebo PO veřejného práva nebo PO registrovanou mimo režim 
veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších právních předpisů 
(„dále jen zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v EVIDENCI SKUTEČNÝCH 
MAJITELŮ 
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Obecné podmínky

▪ Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře, jehož prostřednictví žadatel podává Žádost o 
dotaci (ŽOD) a Žádost o platbu (ŽOP)

▪ Dotaci lze poskytnout na investice – musí tak být zaúčtováno

▪ Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek 

▪ U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace se dokládá finanční zdraví 
žadatele (průřezové přílohy v PF)

▪ Vznik výdajů musí být nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS

▪ Do 100.000 Kč na celý projekt je možnost platit hotově, jinak však pouze z účtu žadatele

▪ Žadatel nejprve projekt zaplatí sám, až následně mu je proplacena dotace – ex post

▪ Žadatel musí být vlastníkem předmětu dotace – pozor na úvěrové smlouvy, leasingy apod.

▪ Není přípustná majetková/příbuzenská provázanost subjektů prodávajícího a kupujícího
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▪ Úhrada výdajů nejpozději do data předložení Žádosti o platbu

▪ Udržitelnost projektu je 5 let (po tuto dobu musí být uspořádány právní vztahy)

▪ Realizace projektu musí být max. do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

▪ Za danou Fichi lze podat pouze jednu žádost

▪ Žadatel do žádosti vyplňuje preferenční kritéria, ta po podání žádosti nemohou být měněna (pokud žadatel 
dané bodové hodnocení nevyplní, je na toto kritérium pohlíženo, jako by za něj žadatel nechtěl body)

▪ Dodatečné navýšení dotace není možné, částku lze upravovat pouze směrem dolů

▪ Pokud se žadatel zavázal vytvořit realizací projektu pracovní místo, musí tak učinit do 6ti měsíců od 
převedení dotace na účet příjemce, udržitelnost je 3 roky (malé a střední podniky), 5 let (velké podniky)

▪ V případě, že projekt podléhá stavebnímu řízení – musí být stavební povolení předloženo k ŽOD na MAS!!!

▪ Po proplacení projektu je žadatel povinen každoročně vyplňovat k 31.7. monitorovací zprávu na Portálu 
farmáře
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▪ Žadatel, který není FO nebo PO veřejného práva nebo PO registrovanou mimo režim 
veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších právních předpisů 
(„dále jen zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v EVIDENCI SKUTEČNÝCH 
MAJITELŮ 

▪ MAS tuto skutečnost nemá možnost zkontrolovat
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Způsobilost výdajů

▪ Výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě dodavatelské faktury nebo jiného 
dokladu, u stavebních prací max. do výše sazby dle katalogu stavebních prací a 
materiálu ÚRS Praha a.s., RTS a.s. nebo Callida s.r.o., nebo částky stanovené 
znaleckým posudkem nebo max. limity některých výdajů (Stanoveny Přílohou č. 3  
Pravidel 19.2.1)

▪ Výdaje musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být 
vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

▪ Režim zadávání – rozhoduje předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) – nesmí se 
rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo k záměrnému snížení předpokládané hodnoty 
pod finanční limity – podmínka funkčního celku a časové souvislosti

▪ Zadavatel je povinen uzavírat smlouvy s dodavateli v písemné podobě (u zakázek s 
hodnotou nižší než 500 tis. Kč se akceptuje i internetová objednávka či písemná 
objednávka žadatele)
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Zakázky
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Hodnota zakázky

Do 20tis (bez DPH) Přímý nákup bez vyhodnocování nabídek

Do 500 tis. (bez DPH) Malý cenový marketing – dokládá se při Žádosti 
o platbu

Od 500 tis. (bez DPH) do 2 mil. Kč bez DPH na 
dodávky a služby, do 6 mil. Kč bez DPH na 
stavební práce

Velký cenový marketing – dokládá se jako 
součást příloh k Žádosti o dotaci při její 
aktualizaci – na MAS do 63 dní od registrace na 
Žádosti na RO SZIF

Zakázky vyšší hodnoty od 2 mil Kč bez DPH na 
dodávky a služby, od 6 mil Kč bez DPH na 
stavební práce

Žadatel je povinen uskutečnit výběrové řízení 
dle Příručky www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-
zakazky

http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky


Na co nelze dotaci použít
▪ Nahrazení investice

▪ Nákup použitého movitého majetku

▪ Nákup zvířat

▪ DPH (pro plátce DPH)

▪ Kotle na biomasu a bioplynové stanice a technologie na výrobu el. Energie

▪ Závlahové systémy a studny

▪ Výdaje do včelařství a lesnictví

▪ Zpracování produktů rybolovu, medu

▪ Nákup vozů kategorie L, M, a N (kromě fiche 2 a Fiche 3 – zde možno N1 bez podkategorie G)

▪ Stroj vyrobený více jak 3 roky před datem podání ŽOD

▪ (dále vinice, jejich oplocení a zpracování vinné révy)

▪ Podmínky Pravidel 19.2.1 ale nesplňují stavby určené pro skladování/parkování strojů, dílny, kanceláře. Nelze podpořit ani 
sekačky, příkopové mulčery, které primárně slouží k údržbě krajiny a ne k zemědělské výrobě. 
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Fiche 1 Investice do zemědělských podniků
alokace 2 286 000 Kč (max. CZV na projekt 0,5 mil. Kč)
▪ Žadatel: zemědělský podnikatel

▪ Výše dotace: 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

+ 10% pro mladé začínající zemědělce

+ 10% pro LFA (ANC) oblasti

Způsobilé výdaje: - stavby a technologie do ŽV

- stavby, stroje, technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu

- peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v            

zemědělském podniku

- nákup nemovitosti (max. 10% z CZV)

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
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Vybrané limity pro Fichi 1

Sklady pro potřeby RV Max. 8000 Kč/m3

Sklady pro potřeby ŽV Max. 5000 Kč/m3

Traktor a samojízdné stroje Max. 2 mil. Kč

Zemědělské stroje přívěsné (tažené) Max. 1,2 mil. Kč

Zemědělské stroje nesené, polonesené
(zapojené v tříbodovém traktoru)

Max. 500 tis. Kč/Ks

Ustájení pro skot (skupinové) 40 000 Kč/místo

Ustájení pro ovce a kozy 10 000 Kč/místo

Dojírny pro ovce a kozy 150 000Kč/místo v dojírně

Dojírny pro krávy 400 000 Kč/místo v dojírně
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Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů, alokace 1.719.188 Kč (max. CZV na 
projekt 1 mil. Kč)

▪ Žadatel: - zemědělský podnikatel 

- výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu

- výrobce krmiv

- jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských 

produktů uvedených v Příloze I. Smlouvy o fungování EU jako vstupní

produkt
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Výše podpory

▪ Závisí na druhu zpracovávaného produktu – Příloha I Smlouvy o fungování EU

(produkty co spadají: živá zvířata, maso, mléko aj.)

▪ Výše podpory: - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním  
produktem je produkt nespadající pod Přílohu I Smlouvy o fungování EU je výše dotace 
pro střední podniky 35% výdajů, pro mikro a malé 45% výdajů

- v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním 
produktem je produkt spadající pod Přílohu I Smlouvy o fungování EU, činí dotace 50% 
CZV

MAS KRKONOŠE



▪ Způsobilé výdaje: pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zem. produktů, 
finální úpravu, balení, značení

▪ Výstavba a modernizace budov

▪ Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin vznikajících při zpracování (vyjma odpadních vod)

▪ Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality výrobků

▪ Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. 
pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora apod.)

▪ Pořízení užitkových vozů N1 a N2 (bez podkategorie G)

▪ Nákup nemovitosti
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Limity pro Fichi 2

Investice ke zvyšování a monitorování kvality 
produktů

- Provozní laboratoře a související hardware 
a software 1 mil. Kč

- Chladící jednotka 500 tis. Kč
- Mrazící jednotka 700 tis. Kč

Investice související s uváděním vlastních 
produktů na trh včetně marketingu

- Pojízdná prodejna, max. 1,5 mil. Kč

Investice ke zvyšování a monitorování kvality 
produktů

Chladící jednotka – 500 000 Kč
Mrazící jednotka – 700 000 Kč
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Fiche 3 Diverzifikace zemědělství, alokace 
1.044.222 Kč (max. CZV na projekt 0,5 mil Kč)
▪ Žadatel: podnikatelské subjekty – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci

▪ Výše dotace: dle velikosti podniku – 25% výdajů pro velké podniky

- 35% střední podniky

- 45% malé podniky

▪ Způsobilé výdaje: - stavební obnova či nová výstavba provozovny

- nákup nemovitosti (max. 10% z CZV)

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělskou 

činnost, užitkový vůz kategorie N1 (bez podkategorie G) 

- doplňující výdaje (max. 30% projektu) – úprava povrchů, oplocení, zeleň, parkovací stání    
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Kritéria přijatelnosti

▪ Projekt musí být zaměřen na vybrané činnosti CZ- NACE 

▪ Zpracovatelský průmysl 

▪ Stavebnictví 

▪ Ubytování, stravování a pohostinství – pouze ve vazbě na venkovskou turistiku, pouze 
pro malokapacitní ubytovny  (6-40 lůžek)

▪ Sportovní, zábavní a rekreační činnost – pouze ve vazbě na venkovskou turistiku

▪ Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

▪ Poskytování služeb

▪ Aj. 
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Limity pro Fichi 3

Dopravní prostředek N1 Max. 500 tis. Kč

Nákup nemovitosti 10% z CZV
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Postup podání žádosti

▪ ŽOD se podává prostřednictví Portálu farmáře včetně povinných a nepovinných příloh

▪ Kdo nemá – musí zařídit na SZIF Trutnov nebo Hradec Králové
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Postup generování žádosti
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Proces podání ŽOD

▪ Žadatel nejprve podá žádost přes PF na MAS – kontrola formálních náležitostí a 
přijatelnosti 

▪ MAS do 5 ti dnů po ukončení příjmu žádostí zveřejní seznam podaných žádostí, MAS a 
případně vyzve žadatele o doplnění (až 2x), pokud žadatel nedoplní – administrace se 
ukončuje

▪ Věcné hodnocení dle preferenčních kritérií – Výběrová komise - výběrová komise stanoví 
pořadí projektů na základě bodového hodnocení a alokace Fiche (max. do 20ti dnů od 
věcného hodnocení), v případě bodové shody rozhoduje výše CZV (přednost má projekt s 
nižšími způsobilými výdaji), v případě shody CZV rozhoduje datum a čas podání ŽOD

▪ MAS informuje žadatele o doporučení/nedoporučení projektů k financováni do 5ti 
pracovních dnů od výběru projektů Výběrovou komisí na webových stránkách 
www.maskrkonose.cz, ŽOD elektronicky podepíše a přes PF předá žadateli

▪ Žadatel ŽOD zkontroluje a předá přes PF na RO SZIF  (stejný postup jako podání na MAS)
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Administrace na SZIF

▪ Vybrané projekty se musí znovu poslat přes PF na SZIF (stejný postup jako podání na 
MAS)

▪ U projektů, které podléhají VŘ, SZIF provede kontrolu až po předložení dokumentace k 
výběrovému řízení

▪ SZIF pak vyzve žadatele k odstranění nedostatků do 70ti kalendářních dnů, u ŽOD s VŘ 
do 140 dnů, na odstranění nedostatků je pak 21 dní od zveřejnění na Portálu farmáře a 
to pouze 1x

▪ Nejdříve jsou schváleny k poskytnutí dotace projekty bez VŘ, následně projekty s VŘ

▪ V případě schválení projektu ze strany SZIF, je žadatel vyzván prostřednictví PF k 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace (k podpisu musí doložit potvrzení bezdlužnosti u 
FÚ)
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Přílohy k ŽOD

▪ V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu – stavební povolení, projektová 
dokumentace

▪ Půdorys stavby/dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 
stavby/technologie k projektu

▪ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v měřítku; musí být patrné 
čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy

▪ Formulář pro posouzení finančního zdraví (u projektů nad 1 mil Kč)

▪ Prohlášení o zařazení podniku, vkládá se do průřezových šablon

▪ V případě nákupu nemovitosti – znalecký posudek

▪ Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu

▪ Prohlášení, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu
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Přílohy k ŽOP

- Budeme řešit až s vybranými projekty

- Informace jsou k dispozici na str. 24 -25 Obecných a specifických pravidel

- Prohlášení o shodě!!! 
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Důležité dokumenty

▪ Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova na období 2014-2020

▪ Příručka pro zadávání veřejných zakázek

▪ Příručka pro publicitu 

▪ Metodika posuzování finančního zdraví
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Děkuji za 
pozornost
Mgr. Kateřina Fejglová

Projektový manager Programu 
rozvoje venkova

MAS KRKONOŠE


