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1. VÝZVA PRV



1. VÝZVA PRV
• Podání žádosti:

• Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně 
povinných, příp. nepovinných příloh na MAS v el. podobě v termínu 
stanoveném výzvou MAS přes Portál farmáře (pouze projektovou 
dokumentaci může žadatel vzhledem k její velikosti, příp. formátům, předložit 
v listinné podobě)

• Všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS. 

• Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o 
dotaci přes Portál farmáře



VYHLÁŠENÉ FICHE



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY FICHE

• Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč – reálně se však odvíjí

od výše alokace

• Žadatel dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve
z vlastních zdrojů

• Projekt lze realizovat na území MAS Podchlumí
• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace

na účet příjemce dotace
• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek
• V rámci jedné Fiche je možné podat jednu Žádost o dotaci na stejný

předmět podnikání



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY FICHE

• Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu
do 24 měsíců od podpisu Dohody

• Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vzniknou nejdříve ke dni podání
Žádosti o dotaci na MAS

• Žadatel splní podmínku finančního zdraví u projektů se způsobilými výdaji
nad 1 mil. Kč
• Formulář na Portálu farmáře

• Preferenční kritéria jsou závazná po celou dobu udržitelnosti projektu



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY FICHE

• V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo (zisk bodů
za preferenční kritérium), musí postupovat podle Metodiky tvorby
nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze 14 Pravidel.
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejdříve po podání
Žádosti o proplacení dotace, nejpozději však do 6 měsíců od data
převedení dotace na jeho účet. Pokud je příjemcem dotace malý
podnik, je udržitelnost nového pracovního místa 3 roky od převedení
dotace na příjemcův účet. U velkého podniku je to 5 let



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY FICHE
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 FÚ
• prosté nahrazení investice 
• kotle na biomasu a bioplynové stanice 
• závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů 
• výdaje do včelařství 
• 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
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie 



FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do zemědělských podniků

• OBLAST PODPORY:
• hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě

• investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou
a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci

• investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu
v zemědělském podniku



FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do zemědělských podniků

• ŽADATEL:
• Zemědělský podnikatel

• fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; k datu podání Žádosti
o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele

• VÝŠE DOTACE:
• 50%

• + 10% mladý začínající zemědělec

• + 10% pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC oblasti)



FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do zemědělských podniků

• ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - investiční 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 



• POVINNÉ PŘÍLOHY:
• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie

• Katastrální mapa s vyznačením předmětu projektu

• Osvědčení právního statutu (např. stanovy)

• Povolení stavebního úřadu – v případě stavebních úprav (dále jen SÚ)

• Vyjádření stavebního úřadu, že není zapotřebí stavební povolení (SÚ)

• Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace (SÚ)

• Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím (SÚ)

• Položkový rozpočet stavby (SÚ)

• Formulář pro posouzení finančního zdraví (projekty nad 1 mil. Kč)

• Znalecký posudek (v případě nákupu nemovitosti)

FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do zemědělských podniků



• POVINNÉ PŘÍLOHY:
• Souhlasné stanovisko MŽP (oplocení pastevního areálu nebo chov vodní

drůbeže)

• Sdělení k podlimitnímu záměru (u projektu vyžadujícího posouzení vlivu
záměru na ŽP)

FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do zemědělských podniků



• PREFERENČNÍ KRITÉRIA:
• Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu

• 70/35/15 bodů

• PODKRKONOŠÍ regionální produkt → NEPOVINNÁ PŘÍLOHA
• 10 bodů

• Projekt podporuje funkční provoz/aktivitu → NEPOVINNÁ PŘÍLOHA
• alespoň 2 roky před podáním žádosti o dotaci

• 10 bodů

• Využití stávajících budov starších 15 let → NEPOVINNÁ PŘÍLOHA
• 20/10 bodů

• min. počet bodů: 10

FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do zemědělských podniků



FICHE 2: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
článek 17, odst. 1, písm. b) Zpracování a uvádění na trh zem. produktů

• OBLAST PODPORY:
• hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských

produktů a jejich uvádění na trh

• investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních
ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic souvisejících se
skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice
související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu



• 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 (dále jen „příloha
1 Smlouvy“)

• VÝŠE DOTACE:
• v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt 

nespadající pod přílohu I Smlouvy, činí výše dotace 35 % pro střední podniky a 45 % 
pro mikro a malé podniky

• v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt 
spadající pod přílohu I Smlouvy, a  v případě uvádění zemědělských produktů na trh 
činí výše dotace 50 % výdajů

FICHE 2: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
článek 17, odst. 1, písm. b) Zpracování a uvádění na trh zem. produktů



• ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - investiční výdaje:
• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 

úpravu, balení, značení výrobků
• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
• 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 

FICHE 2: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
článek 17, odst. 1, písm. b) Zpracování a uvádění na trh zem. produktů



• POVINNÉ PŘÍLOHY:
• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie
• Katastrální mapa s vyznačením předmětu projektu
• Osvědčení právního statutu (např. stanovy)
• Povolení stavebního úřadu – v případě stavebních úprav (dále jen SÚ)
• Projektová dokumentace (SÚ)
• Vyjádření stavebního úřadu, že není zapotřebí stavební povolení (SÚ)
• Čestné prohlášení ke stavebním pracím (SÚ)
• Položkový rozpočet stavby (SÚ)
• Formulář pro posouzení finančního zdraví (projekty nad 1 mil. Kč)
• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (u projektů zpracování zem. 

produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I 
Smlouvy)

• Znalecký posudek (v případě nákupu 
nemovitosti)

FICHE 2: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
článek 17, odst. 1, písm. b) Zpracování a uvádění na trh zem. produktů



• POVINNÉ PŘÍLOHY:
• Sdělení k podlimitnímu záměru (u projektů zpracování zem. produktů, kdy

výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy, které
vyžadují posouzení vlivu záměru na ŽP)

FICHE 2: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
článek 17, odst. 1, písm. b) Zpracování a uvádění na trh zem. produktů



• PREFERENČNÍ KRITÉRIA:
• Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu

• 70/35/15 bodů

• PODKRKONOŠÍ regionální produkt → NEPOVINNÁ PŘÍLOHA
• 10 bodů

• Podporuje funkční provoz/aktivitu → NEPOVINNÁ PŘÍLOHA
• 20 bodů

• min. počet bodů: 10

FICHE 2: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
článek 17, odst. 1, písm. b) Zpracování a uvádění na trh zem. produktů



FICHE 3: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ
článek 19, odst. 1, písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

• OBLAST PODPORY - investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 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)



• ŽADATEL:
• podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky

ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

• VÝŠE DOTACE:
• 25 % pro velké podniky 

• 35 % pro střední podniky 

• 45 % pro malé podniky 

FICHE 3: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ
článek 19, odst. 1, písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností



• ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - investiční výdaje:
• stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře (či malokapacitního

ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci
turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

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

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení, výsadba doprovodné zeleně)

• nákup nemovitosti

FICHE 3: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ
článek 19, odst. 1, písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností



• POVINNÉ PŘÍLOHY:
• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie

• Katastrální mapa s vyznačením předmětu projektu

• Osvědčení právního statutu (např. stanovy)

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie

• Povolení stavebního úřadu – v případě stavebních úprav (dále jen SÚ)

• Projektová dokumentace (SÚ)

• Vyjádření stavebního úřadu, že není zapotřebí stavební povolení (SÚ)

• Čestné prohlášení ke stavebním pracím (SÚ)

• Položkový rozpočet stavby (SÚ)

• Formulář pro posouzení finančního zdraví (projekty nad 1 mil. Kč)

• Znalecký posudek (v případě nákupu nemovitosti)

FICHE 3: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ
článek 19, odst. 1, písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností



• POVINNÉ PŘÍLOHY:
• v případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží

žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází
objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok

• v případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní
změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný
při činnosti, jež má být modernizována

• v případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření
výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku
znovupoužitého majetku

FICHE 3: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ
článek 19, odst. 1, písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností



• PREFERENČNÍ KRITÉRIA:
• Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu

• 70/35/15 bodů

• PODKRKONOŠÍ regionální produkt → NEPOVINNÁ PŘÍLOHA
• 10 bodů

• Využití stávajících budov starších 15 let → NEPOVINNÁ PŘÍLOHA
• 20/10 bodů

• min. počet bodů: 10

FICHE 3: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ
článek 19, odst. 1, písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností



INFORMAČNÍ SYSTÉM PORTÁL FARMÁŘE
• REGISTRACE DO PORTÁLU FARMÁŘE (elektronické prostředí sloužící k podávání Žádostí

o dotaci vč. příloh, sledování realizace projektu)
• Osobně na podatelně regionálního odboru SZIF, prostřednictvím písemné žádosti o přístup do

Portálu farmáře (RO SZIF Hradec Králové, Ulrichovo náměstí – podatelna)
• na www.maspodchlumi.cz/vyzvy-prv:

• informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF
• podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

• Žádost si žadatel vygeneruje z vlastního účtu po přihlášení na PORTÁL FARMÁŘE

• Žadatel podává od 18.6. do 4.7.2018 kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci
včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS přes Portál farmáře (pouze
projektovou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení může žadatel vzhledem k
její velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě)

• Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci
přes Portál farmáře

• MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na svých 
internetových stránkách do 5 pracovních dní 
od ukončení příjmu 

http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-prv


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI













HODNOCENÍ PROJEKTŮ NA MAS

• Hodnocení a výběr projektů prochází třemi fázemi:
• administrativní kontrola – kontrola formálních náležitostí (obsahová správnost,

kontrola povinných příloh žádosti)

• kontrola přijatelnosti

• o výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení
kontroly

• v případě zjištění nedostatků vyzve MAS žadatele k doplnění žádosti:
• doplnění do 5 pracovních dní

• žadatel může opravu provést max. 2x

• nedoplnění = ukončení administrace, žádost dále nepokračuje do věcného hodnocení

• věcné hodnocení



ZPŮSOB DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI









VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ NA MAS

• Věcné hodnocení (kritéria věcného hodnocení)
• věcné hodnocení provádí 7-mi členná výběrová komise, jejíž členové mají podepsaný

Etický kodex

• hodnocení probíhá dle předem stanovených kritérií

• Výběrová komise stanoví pořadí projektů na základě bodového ohodnocení a finančních
prostředků alokovaných na danou fichi



VÝBĚR PROJEKTŮ NA MAS

• Vybrané projekty (seznam vybraných, nevybraných) schvaluje Rada spolku

• MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a vybrání/nevybrání jeho žádosti
do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů Radou spolku

• MAS zveřejní seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

• Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, povinné,
případně nepovinné přílohy MAS verifikuje (dokument elektronicky podepíše,
popřípadě jej v papírové podobě podepíše, přidá razítko MAS a naskenuje do
elektronické podoby; neplatí pro aktivní PDF formuláře) a předá žadateli
minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF
stanoveného ve výzvě MAS



PŘEDÁNÍ PROJEKTŮ NA RO SZIF

• Žadatel Žádost o dotaci včetně verifikovaných příloh zkontroluje a podá přes svůj
účet na Portálu Farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do 30.8.2018 k závěrečnému
ověření jejich způsobilosti před schválením; pokud budou některé přílohy předkládány
v listinné podobě, musí tuto informaci žadatel uvést u zasílané Žádosti o dotaci přes
Portál Farmáře

• Odeslání Žádosti o dotaci včetně příloh prostřednictvím Portálu Farmáře ze strany
žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou

• RO SZIF provede registraci Žádostí o dotaci po jejím odeslání žadatelem přes Portál
Farmáře, za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální
registrace na RO SZIF stanovené ve výzvě MAS

• O zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován prostřednictvím
Portálu Farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od finálního termínu
registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS



PŘEDÁNÍ PROJEKTŮ NA RO SZIF











KONTROLA PROJEKTŮ NA RO SZIF

• V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve RO SZIF žadatele prostřednictvím Portálu
Farmáře k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 56 kalendářních dnů, resp. do 126
kalendářních dnů u Žádostí o dotaci s výběrovým/zadávacím řízením, od finálního data registrace
Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve Výzvě MAS

• Odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Žádosti o doplnění neúplné dokumentace
v termínu do 14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace ze strany
RO SZIF; doplnění na RO SZIF ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou

• Odstranění nedostatků předá žadatel nejprve ke kontrole na MAS, která žádost a přílohy verifikuje a
až poté ji žadatel zasílá ve stanoveném termínu přes Portál farmáře na RO

• Nedojde-li k odstranění závad/zjištěných nedostatků (na výzvu nebude ze strany žadatele reagováno
nebo odstranění závad/nedostatků nebude kompletní), považuje se Žádost o dotaci za chybnou a z
tohoto důvodu bude ukončena její administrace



SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ NA RO SZIF

• Schválení Žádostí o dotaci, u nichž nebyla ukončena administrace po
kontrole SZIF, probíhá na SZIF podle seznamu vybraných Žádostí o
dotaci

• Schvalování Žádostí o dotaci probíhá za každou MAS průběžně,
nejdříve jsou schvalovány Žádosti o dotaci, u kterých žadatel
neprovádí výběrové/zadávací řízení, následně Žádosti o dotaci s
výběrovým/zadávacím řízením

• Žadatelé jsou o schválení/neschválení Žádosti o dotaci informováni
prostřednictvím seznamu projektů zveřejněném na internetových
stránkách www.szif.cz

http://www.szif.cz/


VÝBĚROVÉ/ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
• Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební

práce nepřesáhne 20 000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace
uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/dodavatele,
ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo
s jedním dodavatelem, a to do maximální výše 100 000,- Kč bez DPH součtu
samostatných zakázek na projekt

• Pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 400 000,- Kč bez DPH, nebo
500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem
dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, je zadavatel
(žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat transparentně a nediskriminačně
• za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která

srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing) nebo automatický
průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště

• zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo
Elektronického tržiště



VÝBĚROVÉ/ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

• Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna
400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka
zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4
odst. 1 až 3 ZZVZ, je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit výběrové
řízení
• řídí se přitom Příručkou pro zadávání veřejných zakázek, která je pro něj závazná
• žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému

výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci
nejdříve na MAS v termínu do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování
Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve Výzvě MAS, a to elektronicky, případně
vybrané přílohy v listinné podobě

• žadatel předloží na RO SZIF v termínu do 70. kalendářního dne od finálního data
zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve Výzvě MAS ke kontrole
kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení



Konzultace k přípravě žádostí:
Bc. Erika Kováčiková

777 300 903
maskrkonose@seznam.cz

http://www.mas-krkonose.cz

Děkuji za pozornost.

mailto:maskrkonose@seznam.cz
http://www.mas-krkonose.cz/

