
Seminář pro žadatele v rámci CLLD  

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
 

Program rozvoje venkova (PRV) 

F4 – Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

 

Úpice, 16. 5. 2018 



 
Program: 

 
1. představení výzvy včetně příloh výzvy, 

2. představení vyhlášené fiche, 

3. Portál farmáře – generování, vyplnění a 
podání žádosti o dotaci, 

4. diskuze. 

 



Základní údaje k výzvě: 

• termín vyhlášení výzvy: 23. 4. 2018 

• termín příjmu žádostí: od 14. 5. 2018 do 1. 6. 2018 přes 
PF 

• místo podání příloh v listinné podobě: kancelář MAS, 
Regnerova 143, 542 32 Úpice (nutná telefonická 
rezervace) 

• termín registrace na RO SZIF: 20. 8. 2018 

• min. výše způsobilých výdajů: 50 tisíc Kč na projekt 

• max. výše způsobilých výdajů: 5 milionů Kč na projekt 

• územní vymezení: území celé MAS 
 



Obecné podmínky 

• Ex-post financování – žadatel si financování nejprve 
zajišťuje z vlastních zdrojů. 

• Délka realizace max. 24 měsíců od podpisu Dohody. 

• Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání ŽoD  
na MAS. 

• Pracovní místo je třeba udržet 3 roky od proplacení 
dotace u malých a středních podniků a 5 let u 
velkých podniků (lze započíst i FO podnikající méně 
než 2 roky). 

 

 



Obecné podmínky 

• U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze 
kterých se počítá dotace, se dokládá finanční 
zdraví žadatele. 

• Stavební povolení musí být při podání žádosti o 
dotaci na MAS.  

• Výběrové řízení musí být hotové před podpisem 
Dohody o poskytnutí dotace, do termínu pro 
doložení příloh, marketing může být po 
podepsání. 

• Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré 
doklady k dotaci nejméně 10 let od proplacení 
dotace. 



Obecné podmínky 

• Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou 
fichi. 

• Za danou fichi v dané výzvě MAS bude možné podat pouze 
jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný 
předmět podnikání. 

• Žadatelem požadované bodové hodnocení, které vyplnil v 
Žádosti o dotaci, může změnit příslušná MAS na základě 
rozhodnutí výběrového výboru, pouze pokud žadatel vyplnil 
bodové hodnocení chybně.  

• Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro 
žadatele závazné od data podání Žádosti o dotaci na MAS, 
tzn., že nemůže být ze strany žadatele/příjemce dotace po 
podání Žádosti o dotaci jakkoliv měněno a upravováno. 
 



Obecné podmínky 

• Žádost žadatel vygeneruje ze svého účtu žadatele na Portálu 
farmáře (PF) a po jejím vyplnění předá na MAS přes PF v termínu 
14. 5. - 1. 6. 2018. 

• Přijaté Žádosti prochází administrativní kontrolou MAS, kontrolou 
přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek. 

• Žádosti, které nebyly vyřazeny v rámci těchto kontrol, hodnotí 
výběrový výbor dle preferenčních kritérií. 

• Následuje výběr projektů doporučených k obdržení dotace 
prostřednictvím programového výboru a jejich schválení sněmem 
MAS. 

• Žadatel je o výsledku informován do  5 dnů od schválení výběru. 
• V případě bodové shody má finálně přednost projekt s nižší 

požadovanou dotací. 
 



Obecné podmínky 

• Po výběru projektů předá MAS vybrané Žádosti o 
dotaci uzamčené svým elektronických podpisem 
příslušnému žadateli spolu s přílohami 
v elektronické podobě (ve formátu pdf), které 
MAS verifikovala. 

• Žadatel Žádost o dotaci s přílohami pošle přes 
svůj účet na Portálu Farmáře na příslušný RO 
SZIF v předem dohodnutém termínu dle dané 
výzvy MAS, tj. 20. 8. 2018, k závěrečnému 
ověření jejich způsobilosti před schválením. 

 



Obecné podmínky 

• Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k 
výběrovému/zadávacímu řízení včetně 
aktualizovaného formuláře Žádosti nejprve na MAS 
do 63. kalendářního dne od registrace Žádosti na RO 
SZIF (do 22. 10. 2018) a po kontrole a ověření 
elektronickým podpisem ze strany MAS, předkládá 
žadatel kompletní dokumentaci na RO SZIF do 70 
kalendářních dnů od registrace Žádosti na RO SZIF (do 
29. 10. 2018). 

• Na RO SZIF probíhá administrativní kontrola, kontrola 
příloh, kontrola dokumentace k 
výběrovému/zadávacímu řízení, kontrola přijatelnosti a 
hodnocení projektů. 
 



Společné podmínky 

• Lhůta vázanosti projektu: 5 let od data 
převedení dotace na účet příjemce.  

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií 
minimální počet bodů stanovených pro 
jednotlivou fichi, tj. 40 bodů. 

• Pokud žadatel uplatnil nárok  na vyšší míru 
dotace, musí dodržet kategorii podniku, 
kterou deklaroval při podání Žádosti, i ke dni 
podpisu Dohody. 

 



Fiche 4 – podpora investice na založení 
nebo rozvoj nezemědělských činností 

• Příjemce: mikropodniky, malé podniky, 
zemědělci 

• Výše dotace: 25 % velký podnik, 35 % malý 
podnik, 45 % mikropodnik 

• Způsobilé výdaje: zaměřené pouze na vybrané 
činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností 
(CZ-NACE) 

• Alokace:  4 000 000 Kč 

 

 



Fiche 4 – podpora investice na založení 
nebo rozvoj nezemědělských činností 

 
Podporované CZ NACE: 

  



Fiche 4 – podpora investice na založení 
nebo rozvoj nezemědělských činností 

• správní akt stavebního úřadu – pokud je třeba 

• půdorys stavby (pokud není doložena projektová dokumentace) 

• katastrální mapa (netýká se mobilních strojů) 

• posouzení finančního zdraví (pro žádosti s CZV vyššími než 1 000 000 Kč) 

• znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti 

• projektová dokumentace v platné formě 

• výpis z katastru 

• doklad o souladu projektu se SCLLD 

• osvědčení právního statutu o osobách oprávněných jednat jménem žadatele 

• pokud projekt nepodléhá stavebnímu řízení, pak ČP ke stavebním pracím 

• prohlášení o zařazení do velikosti podniku 

• v případě CZ NACE R 93 a I 56 dokument prokazují vazbu na objekt venkovské 
turistiky 

• živnostenské oprávnění 



 

 

 

Hodnocení projektů výběrovým 
výborem MAS – preferenční kritéria 



Fiche 4 – podpora investice na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností – preferenční kritéria 



Fiche 4 – podpora investice na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností – preferenční kritéria 

Maximální počet: 80 bodů 
Minimálně počet: 40 bodů 



Portál farmáře 

• Je základním komunikačním nástrojem mezi žadatelem – MAS 
– SZIF. 

• Elektronické prostředí sloužící k podávání žádostí o dotaci (vč. 
Příloh), sledování realizace, monitoringu. 

 

 

• Přístup: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod


Portál farmáře 

• Návod na vygenerování žádosti, její předání na MAS a 
poté na RO SZIF: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_an
on%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2F
opatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F
1523351443271.pdf 
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Děkuji za pozornost. 

 

Info k výzvě a odkazy na veškeré podklady: 
http://www.kjh.cz/isru_realizace_prob_vyzvy.php  

Kontaktní osoba: Kateřina Valdová 

E-mail: valdova@kjh.cz 

Mobil: 731 543 676 

 

http://www.kjh.cz/isru_realizace_prob_vyzvy.php

