
On-line seminář pro žadatele v rámci 
CLLD 

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

Program rozvoje venkova (PRV)

F8 – Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech

Úpice, 17. 3. 2021



1. představení výzvy,

2. představení vyhlášené fiche,

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

4. diskuze

Program:



• termín vyhlášení výzvy: 1. 3. 2021

• termín příjmu žádostí: od 15. 3. 2021 do 15. 4. 2021 přes 
Portál farmáře

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

• termín registrace na RO SZIF: 30. 6. 2021

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

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

• územní vymezení: území celé MAS

Základní údaje k výzvě:



❖ Článek 20, písmeno 
b) Mateřské a základní školy
e) Vybrané kulturní památky

❖ Celková výše dotace: 7 415 398 Kč
Podpora je poskytována jako příspěvek na 
vynaložené způsobilé výdaje ve výši 80 % 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Fiche 8 - Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech



Příjemce dotace pro oblast:

b) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená
obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby
vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku,
které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu

e) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená
obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace
(spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

Fiche 8 - Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech



Způsobilé výdaje pro oblast b):

1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného
stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě
mateřské školy

2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného
stravovacího zařízení

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a
parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní
mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% projektu

4) nákup nemovitosti

Fiche 8 - Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech



Způsobilé výdaje pro oblast e):

1) obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků

2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační
tabule) – tvoří maximálně 30% projektu

3) nákup nemovitosti

Fiche 8 - Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech



• 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

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
od 15. 3. 2021 do 15. 4. 2021.

• 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 schválení výběru projektů doporučených k obdržení
dotace prostřednictvím programového výboru

• Žadatel je o výsledku informován do 5 dnů od schválení výběru.

• V případě bodové shody má finálně přednost projekt s vyšší
požadovanou částkou.

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. 30. 6. 2021, k závěrečnému
ověření jejich způsobilosti před schválením.

Obecné podmínky



Portál Farmáře
• základním komunikačním nástrojem
• Elektronické prostředí sloužící k podávání žádostí o

dotaci (vč. Příloh), sledování realizace, monitoringu
• Vstup přes www.szif.cz nebo přes www.eagri.cz
• Ze strany SZIF jsou žadateli do schránky na Portálu

farmáře zasílány informace o průběhu administrace
podaných žádostí

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

Obecné podmínky

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


• Cenový marketing u zakázek nižších než 500 tis. Kč je dokládán až k
Žádosti o platbu.

• Cenový marketing, pokud je vyšší (do 2 mil. Kč bez DPH v případě
zakázky na dodávky a/nebo služby do 6 mil. Kč bez DPH v případě
zakázky na stavební práce) je dokládán k aktualizovanému
formuláři Žádosti o dotaci nejprve na MAS do 63. kalendářního
dne od registrace Žádosti na RO SZIF (do 1. 9. 2021) 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 8. 9. 2021).

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

Obecné podmínky



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

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií
minimální počet bodů stanovených pro
fichi, tj. 45 bodů.

• Změna režimu podpory není po
zaregistrování na RO SZIF možná.

Podmínky



• Projekt je v souladu s plánem/programem rozvoje obce

Příloha č. 21 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje
obce.

• Projekty v oblasti b) musí být v souladu s MAP II.

Strategický rámec MAP TU II: https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-
dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map

• Limit pro doplňující výdaje (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a
parkovacích míst, oplocení atd.) ve výši maximálně 30 % projektu.

Podmínky

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map


Hodnocení projektů výběrovým 
výborem MAS – preferenční kritéria









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

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

Portál farmáře



• Návod na vygenerování žádosti, její předání na 
MAS a poté na RO SZIF: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa
_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv20
14%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F150968907
7707%2F1523351443271.pdf

Portál farmáře

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/opatreni/leader/1921/1509689077707/1523351443271.pdf


Děkuji za pozornost.

S ohledem na stávající krizová opatření nelze uskutečnit prezenční

seminář pro žadatele, proto prosím o potvrzení Vaší účasti na online 
semináři na níže uvedený e-mail. Děkuji za pochopení.

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

Kontaktní osoba: Daniela Müllerová

E-mail: mullerova@kjh.cz

Mobil: 731 543 676

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

