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Program semináře

1) Zahájení semináře
2) Seznámení s MAS Vyškovsko, z.s.
3) Zaměření projektové žádosti o podporu

• Fiche 18 Mateřské a základní školy a kulturní a
spolková zařízení včetně knihoven

• Fiche 4 Podpora podnikání
4) Podání žádosti o podporu na Portálu farmáře
5) Diskuze a závěr



MAS Vyškovsko, z.s.

• Nestátní nezisková organizace založena v r. 2004
• 45 členů
• Vlastní struktura organizace
• Místní působnost na katastrech 40 obcí



Územní působnost



Cíle organizace

• Všestranná podpora rozvoje daného území

• Příprava a realizace nadregionálních projektů

• Aktivní spolupráce a síťování mezi subjekty v území

• Příprava strategií pro dané území a jejich realizace 
metodou LEADER

• Vzdělávání a sociální začleňování



Realizace strategií

Programové období 2007-2013
Získáno do území cca 70 mil. Kč

a) 111 projektů žadatelů z území MAS Vyškovsko
b) 17 projektů MAS 

Programové období 2014-2020
Získáno do území 122 mil. Kč

a) 21 projektů v rámci IROP
b) 4 projekty v rámci OPZ
c) 60 projektů v rámci PRV
d) 2 projekty v rámci OPŽP



Realizace projektů Místní akční plány

MAP
Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov
Získáno do území 2,8 mil. Kč

MAP II
Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko
Získáno do území 12,2 mil. Kč

Plán MAP III
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov
Plánovaná částka 2,9 mil. Kč



5. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

• Vyhlášení výzvy 5. 1. 2022

• Příjem žádostí od 5. 1. 2022 do 28. 2. 2022

• Žádost o dotaci se podává el. přes Portál farmáře

• Termín registrace na RO SZIF: 28. 4. 2022

• Celková alokace dotace 4 164 607,-

• Vyhlášeny dvě Fiche – F 18 a F4



Obecné podmínky
• Žadatel musí být z územní působnosti MAS Vyškovsko, z.s.

• Pro komunikaci využívá SZIF primárně datovou schránku (pokud žadatel disponuje),
jinak Portál farmáře. Doručení na PF – přihlášení nebo doručení fikcí po 10 dnech od
odeslání ze strany SZIFu. Komunikace s MAS emailem.

• V dané výzvě může žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci v rámci jednoho režimu
podpory.

• Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na
danou Fichi, zároveň však minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, je 50 tis. Kč na projekt.

• Žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů.

• Termíny dané výzvou jsou závazné.

• Za plnění podmínek stanovených Pravidly a Dohodou zodpovídá výhradně žadatel.

• O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté žádosti a rozhodnutí Výběrové
komise MAS. Do podpisu Dohody není právní nárok na dotaci.

• Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskyt. dotace nejméně
10 let od proplacení dotace (udržitelnost 5 let).

• Evidence skutečných majitelů - nejpozději k datu podpisu Dohody zapsaného skutečného
majitele v Evidenci skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., pro
všechny právnické osoby.



Seznam vyhlášených Fichí
• Fiche 18

 Mateřské a základní školy - čl. 20 b)
 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – čl. 20 f)

Alokace: 2 500 000,- Minimální počet bodů: 25

• Fiche 4

 Podpora podnikání – čl. 19.1.b

Alokace: 1 664 607,- Minimální počet bodů: 40

Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě PRV na období 2014-2020 
platné pro rok 2022 (Operace 19.2.1.)

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000,-

Pojmy:
ŽoD = Žádost o dotaci CM = cenový marketing Chybník VŘ = výběrové řízení

ŽoP = Žádost o platbu



Společné podmínky
• Realizace projektu pouze na území MAS a v souladu se strategií MAS.
• Lhůta vázanosti projektu je účel je 5 let od obdržení dotace na účet 

příjemce dotace.
• Žádost o dotaci obdrží minimální počet bodů uvedených ve Fichi
• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek.
• Pracovní místa v projektu – dle metodiky v Příloze 14 Pravidel.
• Využití části objektu projektu pro jiné účely než jsou jeho cíle – dle 

metodiky v Příloze 15 Pravidel.
• Splnění finančního zdraví – CZV nad 2 mil. Kč –nevztahuje se na obce, 

SO, PO, spolky, pobočné spolky, ústavy, o.p.s., Zájmová sdružení p.o., 
církevní a náboženské společnosti, nadace a veřejné VŠ a školní 
statky/podniky.



Fiche 18 Mateřské a základní školy – čl. 20 b)

Oblasti podpory v rámci článku 20 nařízení PRV:

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu
zařízení, včetně souvisejícího školního zařízení

Definice žadatele:

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

Výše dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Režim dotace: a) nezakládající veřejnou podporu
b) režim se de minimis = v souladu s Nařízení   komise (EU) č. 

1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na 
podporu de minimis

PROJEKT NEMUSÍ BÝT V SOULADU S MÍSTNÍM AKČNÍM PLÁNEM VZDĚLÁVÁNÍ!



Fiche 18 Mateřské a základní školy – čl. 20 b)

Způsobilé investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý HM pro

oblast b):

1) Rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ i jejího zázemí a doprovodného 
stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní 
prvky v případě MŠ,

2) Pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ 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 ZŠ) 
- tvoří maximálně 30% projektu,

4) Nákup nemovitosti 



Fiche 18 Mateřské a základní školy – čl. 20 b)

Kritéria přijatelnosti pro oblast b):

1) Soulad projektu s rozvojovým plánem obce/svazku obcí a příslušnou 
místní strategií,

2) V době realizace porojektu nedochází k navýšení kapacity MŠ/ZŠ (od 
podání  ŽoD po ŽoP),

3) U ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety
nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické
místnosti, družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze podpořit
i související zázemí a související úpravy budovy školy,

4) Nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 odst. 9 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a ve školách zřízených při zařízeních pro výkon ústavní a 
ochranné výchovy,

5) U MŠ/ZŠ nezřízené obcí či SO je podpora pouze v režimu de-minimis.



Fiche 18 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven– čl. 20 f)

Oblasti podpory v rámci článku 20 nařízení PRV:

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
včetně obecních knihoven = obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní
sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny včetně knihoven.

Definice žadatele:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,
spolek, ústav, o.p.s. nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské
společnosti a evidované církevní právnické osoby.

Výše dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Režim dotace: režim se de minimis = v souladu s Nařízení komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na
podporu de minimis



Fiche 18 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven– čl. 20 f)

Způsobilé investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý HM pro

oblast f):
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí 

(šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven 
2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, 

toalety, sklady a technické místnosti) 
3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně 

obecních knihoven 
4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky 

(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, 
pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení 

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací 
prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení84) - tvoří maximálně 
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

6) nákup nemovitosti



Fiche 18 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven– čl. 20 f)

Kritéria přijatelnosti pro oblast f):
1) Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty 

prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských 
oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou 
strategií místního rozvoje.

2) V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších 
předpisů.

3) V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se 
jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o 
dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace.



Fiche 18 Mateřské a základní školy i kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven

Nezpůsobilé výdaje: 
• úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity,
• kotle na uhlí, kombinované kotle (uhlí/biomasa), na zemní plyn, 

tepelná čerpadla, instalace solárně termických kolektorů,
• projekty se ZV, ze kterých je stanovena dotace na stavební a 

technol. úpravy opláštění budovy přesahující 200.000,- Kč.

Podmínky pro režim nezakládající VP: 
1) Projekt nezakládá VP (podpora ze státního rozpočtu, zvýhodnění 

určitého podniku/činnosti, hrozba narušení hospodářské soutěže, 
ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU).

2) Předmět dotace – budován ve veřejném zájmu.
3) Podpora MŠ a ZŠ na hlavní činnost. Využití projektu na 

vedlejší/hosp. činnost nepřesáhne 20% celkové využívané kapacity  
podpořené činnosti.

4) Stravovací zařízení – sloužit pro potřeby MŠ/ZŠ, ne veřejnosti.



Fiche 18 Mateřské a základní školy i kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven

Další podmínky společné pro oba režimy:

1) U stavebních úprav jsou přípustné právní vztahy k nemovitosti: 
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, 
věcné břemeno a právo stavby,

2) Právní vztahy k nemovitostem s umístěním technologie či vybavení:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem,     
nájem, věcné břemeno a právo stavby,

3)    Podpora MŠ/ZŠ zřizované obcemi či SO či dalšími subjekty dle   
definice žadatele dotace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.  
(školský zákon)



Fiche 18 Mateřské a základní školy i kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven

Seznam předkládaných příloh: 
ŽoD
1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s PRO/strategií SO
2) Informativní výpis ze školského rejstříku (ne starší 30 dnů 

před ŽoD)

ŽoP
1)   Informativní výpis ze školského rejstříku (ne starší 30 dnů 

před ŽoP)



Fiche 4 Podpora podnikání čl. 19.1.b

Oblasti podpory v rámci článku 20 nařízení PRV:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE)
• SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

• SEKCE F - STAVEBNICTVÍ

• SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

• SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 

• SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 

• SEKCE M – PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

• SEKCE N – ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

• SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 

• SEKCE R – KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

• SEKCE S – OSTATNÍ ČINNOSTI

Definice žadatele:

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

Režim dotace: režim se de minimis = v souladu s Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze
dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis



Fiche 4 Podpora podnikání čl. 19.1.b

Způsobilé investiční výdaje pro

oblast 19.1.b):
1) Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová 

výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) 
či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a 
ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 

2) Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, 
software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před 
uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání) 

3) Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na 
výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba 
doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace. 

4) Nákup nemovitosti 



Fiche 4 Podpora podnikání čl. 19.1.b

Kritéria přijatelnosti pro oblast 19.1.b):
1) Projekt je zaměřen pou.ze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických 

činností (CZ-NACE)
2) Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a 

pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku30 nebo 
ubytovací kapacitu.

3) V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. non-annex, případně v kombinaci s 
produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. annex.

4) V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny 
v příloze I Smlouvy o fungování EU.

5) V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí 
většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita 
pro nezemědělskou činnost. 

6) V případě vyhlášení Výzvy pro CLLD do OP TAK, nelze z PRV podpořit projekty, které 
by mohly být podpořeny z tohoto programu.



Fiche 4 Podpora podnikání čl. 19.1.b

Další podmínky oblast 19.1.b):
1) Dotaci nelze poskytnout na: podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup zemědělských 

a lesnických strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, R, S – traktory a ostatní 
zemědělské nebo lesnické stroje. 

2) Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval 
při podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podpisu Dohody. 

3) Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících 
změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 pevných lůžek, maximálně však 40 
pevných lůžek (bez přistýlek). 

4) V případě, že se na území obce, ve které je realizován projekt týkající se ubytování, vybírají 
místní poplatky z cestovního ruchu (poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), se 
žadatel přihlásí k poplatkové povinnosti u příslušné obce, a to nejpozději k datu předložení 
Žádosti o platbu na MAS. 

5) 5) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, věcné břemeno a právo stavby. V případě pozemku pod stavbou je přípustný také 
nájem. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou 
umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s 
min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby.

6) V případě pořízení vozidla kategorie N1 musí mít žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo 
provozovnu na území příslušné MAS, a to po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel.



Fiche 4 Podpora podnikání čl. 19.1.b

Seznam předkládaných příloh: 
ŽoD
1) V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE bez vazby na 

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

ŽoP
1) Potvrzení příslušné obce prokazující, že příjemce dotace ohlásil vznik poplatkové 

povinnosti – prostá kopie.
2) V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - Protokol o 

vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem pro tuhá biopaliva.



Seznam předkládaných příloh k ŽoD - společné : 
Některé přílohy jsou součástí žádosti. Metodiky a příručky k vyplnění ŽoD,
finančního zdraví, k veřejným zakázkám a povinné publicitě jsou zveřejněny
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

1) Řízení stavebního úřadu – ke dni podání ŽoD na MAS platný a 
nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný (veřejnoprávní 
smlouva – účinný) správní akt stavebního úřadu - kopie.

2) Projektová dokumentace ověřená st. úřadem (pokud podléhá řízení st. 
ú.) – kopie.

3) Půdorys stavby – stavební výdaje nebo půdorys dispozice technologie v 
odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie pokud 
není PD – kopie.

4) Katastrální mapa – vyznačení lokalizace předmětu, v měřítku s jeho 
uvedením, patrná čísla a hranice pozemků, název katastrálního území 
(pokud není uvedena v PD) – kopie.



Seznam předkládaných příloh k ŽoD - společné: 

5)   Finanční zdraví – pokud je vyžadováno (PF Průřezové přílohy).
6) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniku (PF 

PP).
7) Znalecký posudek – u nákupu nemovitosti (ne starší 6 měsíců 

před podáním ŽoD).
8) Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu –

nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů.
9) Nepovinné přílohy – nejsou stanoveny, pouze v případě 

preferenčních kriterií (výpis z katastru nemovitostí – kopie 
apod.).



Seznam předkládaných příloh po zaregistrování 
ŽoD na RO SZIF do 56 pracovních dnů od 
registrace: 

1) Výběrové řízení – kompletní dokumentace v VŘ/ZŘ vč. podepsané 
smlouvy s vítězným dodavatelem a příp. doklad u uveřejnění 
smlouvy. Uvedeno v kap. 8 obecných podmínek Pravidel.

2) Cenový marketing či vyhodnocení z el. tržiště při ZV rovno nebo 
věbtších než 500 tis. Kč bez DPH a zároveň rovno nebo nižší než 2 
mil. bez DPH u dodávek a služeb a rovno nebo nižší než 6 mil. Kč u 
stavebních prací. Vše vč. smlouvy, nabídek, poptávek pro tabulku 
cenového marketingu.

3) Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný de výsledku VŘ/ZŘ či 
,,velkého cenového marketingu“.



Seznam předkládaných příloh k podpisu 
Dohody  na RO SZIF Brno: 

1) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti – ne starší než 
datum podání Žádosti o dotaci na MAS - kopie.

2) Čestné prohlášení de minimis - v případě volby režimu de 
minimis dle vzoru v Příloze 17 Pravidel – el. dokládáno přes PF 
Průřezové přílohy. 

3) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 
malých či středních podniků – Příloha 5 Pravidel – el. PF 
Průřezové přílohy.

Seznam příloh k ŽoP bude předmětem semináře, který se bude konat 1. 3. 2022



• Žádost i přílohy se podávají elektronicky přes
Portál farmáře (výjimku tvoří rozsáhlé přílohy,
které je možné podat v listinné podobě)

• Pro přístup do Portálu musí žadatel vyplnit
Žádost o přístup a osobně ji předat na podatelně
RO SZIF Vyškov

• Přístup na Portál přes www.szif.cz

Podání žádosti o podporu



Portál farmáře



Přihlášení



1. Kliknout na Nová podání                 2. Žádosti o dotaci přes MAS



Vybrat výzvu MAS Vyškovsko, z.s. Výzva č.5













Postup MAS
• Kontrola přijatelnosti
• Administrativní kontrola; 2x právo na opravu

a) Žádost je v pořádku vyplněna a jsou doloženy 
potřebné přílohy – MAS postupuje žádost do 
věcného hodnocení

b) Žádost není v pořádku nebo přílohy – MAS odešle 
ŽoD k doplnění společně s chybníkem. 
Komunikace a doplnění probíhá emailem. Lhůta 
pro doplnění min. 5 dnů. 



Postup MAS
• Věcné hodnocení Výběrovou komisí

a) Žádost je vybrána Výběrovou komisí k podpoře       
– MAS opatří žádost elektronickým podpisem a  

uloží na Portál farmáře

b) Žádost není vybrána Výběrovou komisí k podpoře   
- MAS neopatří žádost el. podpisem a vrátí žádost 

jako nevybranou

• Schválení seznamu vybraných projektů Programovým 
výborem MAS Vyškovsko, z.s.

• Zveřejnění seznamu vybraných žádostí na webu MAS











Žadatel musí sám po obdržení podepsané Žádosti o dotaci ji podat přes PF







Administrace ze strany SZIF
• Opět probíhá administrativní kontrola
• RO SZIF může vrátit ŽoD s chybníkem příp. vydá 

stanovisko o splnění admin. kontroly
• U VŘ/ZŘ nebo velkého cenového marketingu doplnit ŽoD

o podklady do 56 kalendářních dnů na MAS od finální 
registrace ŽoD na SZIF– žadatel není k tomuto kroku 
vyzván!!

• Administrativní kontrola VŘ/ZŘ/CM
• V případě schválení je žadatel vyzván k podpisu Dohody
• Schválení probíhá průběžně



Zadávání zakázek
• Do 20 tis. Kč (bez DPH) – žadatel může zadat zakázku (uzavřít smlouvu,

vystavit objednávku) přímo s vybraným dodavatelem a to do součtu 100 tis.
samostatných zakázek.

• Hodnota zakázky nedosáhne 500 tis. Kč bez DPH - postupovat
transparentně a nediskriminačně - cenový marketing (tabulka s uvedením
alespoň 3 dodavatelů a jejich nabídek). Dokladuje se k Žádosti o platbu.

• Hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 500 tis. Kč bez DPH do
hodnoty zakázky 2.000.000 Kč u dodávek a služeb a 6.000.000 Kč u
stavebních prací – cenový marketing - dokládá se k doplnění příloh k Žádosti o
dotaci vč. nabídek do 56 pracovních dnů od registrace na RO SZIF.

• Zakázky vyšší hodnoty - výběrové řízení se řídí Příručkou která je pro něj
závazná.

Bez ohledu na výši zakázky je možné zadat zakázku elektronicky.

 Seminář 8. 2. 2022 od 15:00 hod. - Cenový marketing dle Příručky pro zadávání 
zakázek PRV - nejčastější chyby.

 Seminář 1. 3. 2022 od 15:00 hod. - Žádost o platbu k podpoře z PRV.
Přihlašování přes odkaz na webu



Důležité

• 5. Výzva MAS vč. důležitých dokumentů na odkaze: 

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-

2020/vyzvy-mas/category/5-vyzva-2

• MAS Vyškovsko, z.s. obdržela Dodatek k akceptačnímu dopisu 

– dojde k navýšení alokace pro přechodné období, tzn. bude 

vyhlášena 6. výzva PRV v I. pololetí 2022



Děkuji za pozornost

Ing. Lucie Taušová
masvyskovsko@seznam.cz

725 137 765

www.masvyskovsko.cz FB: MAS Vyškovsko


