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Program

1) Zahájení semináře

2) Zaměření projektové žádosti o podporu

• Fiche 4 Podpora podnikání

• Fiche 3 Spolupráce místních producentů a
prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelských
řetězců a trhů

3) Podání žádosti o podporu na Portálu farmáře

4) Diskuze a závěr



Zahájení semináře

MAS Vyškovsko, z.s.

- NNO založena v r. 2004

- 47 členů organizace

- vlastní struktura organizace

- místní působnost na katastrech 48 obcí





Programové období 2009-2013

- získáno do území cca 70 mil. Kč

a) 111 projektů žadatelů z území MAS Vyškovsko

b) 17 projektů MAS 

Programové období 2017-2021

- alokace do území 112 mil. Kč



3. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

•Vyhlášení výzvy 1.7.2020
•Příjem žádostí od 1.7.2020 do 31.7.2020

- Žádost o dotace se podává el. přes Portál farmáře
•Termín registrace na RO SZIF: 9.9.2020
•Celková alokace dotace 2.900.000,- Kč ve 2 Fichích
•Podmínky:

▫ Území MAS Vyškovsko, z.s. a soulad se SCLLD

▫ Výdaje vznikly nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na
MAS (způsobilé výdaje min. 50 tis. Kč, max. 900.000 Kč Fiche
3 a 4.440.000 Kč Fiche 4)

▫ Realizace do 24 měsíc od podpisu Dohody

▫ 5 let udržitelnost



Fiche 3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců 

v rámci krátkých dodavatelských řetězců a trhů -

článek 35.2.d)

• Alokace dotace 900.000 Kč
• Oblasti podpory:

– spolupráce min. dvou subjektů (min. jeden zem. podnikatel nebo
potravinář) na vytváření nebo rozvoji krátkých dodavatelských
řetězců (KDŘ) a místních trhů

– podpora společného podnikatelského plánu
– podpora společných investic na realizaci projektu,
– podpora společné propagace KDŘ nebo místního trhu,
– společný prodej v místní prodejně, prodej ze dvora, společná

organizace přímého prodeje spotřebiteli,
– KDŘ zahrnuje maximálně jednoho zprostředkovatele mezi

zemědělcem a spotřebitelem,
– max. v okruhu 75 km od zem. Podniku, z něhož produkt pochází,
– nelze podpořit aktivity, které již probíhají,
– společná uzavřená Smlouva o spolupráci.



Fiche 3

• Definice žadatele:
Uskupení minimálně dvou subjektů (ŽL/Výpis z OR)

a) Zemědělský podnikatel MSP
b) Obec nebo DSO
c) Výrobce potravin
d) Nevládní nezisková organizace zastupující zemědělce

nebo zpracovatele potravin (spolek, ops,
ústav, zájmové sdružení PO)

• Výše dotace:
45 % - malé podniky
35 % - střední podniky
25 % - velké podniky



Fiche 3

• Způsobilé výdaje:

1) Výdaje na spolupráci:
- vypracování podnikatelského plánu
- náklady na propagační činnost KDŘ nebo místního trhu

2) Přímé investiční výdaje na projekty spojité s prováděním 
podnikatelského plánu (společný prodej v místní prodejně, 
společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje 
spotřebiteli – bedýnkový prodej)

- společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení 
- nová výstavba či modernizace nemovitého majetku
- investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s   

projektem



Fiche 4 Podpora podnikání - článek 19.1.b

• Alokace dotace 2.000.000 Kč

• Oblasti podpory:

▫ Investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

• Definice žadatele: podnikatelské subjekty (FO a PO) –
mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i
zemědělci

• Výše dotace: 25 % - velké podniky

35 % - střední podniky

45 % - malé podniky

• Režim podpory:

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

Bloková výjimka v souladu s čl. 14 Nařízení komise č. 651/2014,



Fiche 4

• Způsobilé výdaje:

▫ Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře
(včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance),
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 bez podkategorie G, vybavení, hardware,
software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a
zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k užívání)



Fiche 4

• Způsobilé výdaje:

▫ Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří
maximálně 30% projektu

▫ Nákup nemovitosti



Fiche 4

• Preferenční kritéria:
– Tvorba pracovních míst
– Preference rekonstrukce před novou výstavbou
– Více odvětvové navrhování a provádění projektu

založeného na součinnosti mezi subjekty
– Délka realizace projektu
– Velikost obce v místě realizace projektu
– Finanční náročnost projektu
– Shodnost sídla/trvalého pobytu žadatele s místem

realizace projektu
– Velikost podniku
– Pozitivní vliv na horizontální témata

• Min. počet bodů: 38



Podání žádosti o podporu

• 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

http://www.szif.cz/


Portál farmáře



Přihlášení



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



3. Vybrat výzvu MAS Vyškovsko, z.s. výzva č.3



MAS Vyškovsko, z.s. (15/000/00000/564/000206/V003)











Postup MAS

• Kontrola přijatelnosti
• Administrativní kontrola 2x právo na opravu

a) Žádost je v pořádku vyplněna a jsou doloženy 
potřebné přílohy – MAS opatří žádost elektronickým 
podpisem a uloží na Portál farmář

b) Žádost není v pořádku nebo přílohy – MAS odeslje
odeslána bez el. podpisu k doplnění společně s 
chybníkem



Postup MAS

• Věcné hodnocení 

a) Žádost je vybrána Výběrovou komisí k podpoře       

– MAS opatří žádost elektronickým podpisem a  

uloží na Portál farmář

b) Žádost není vybrána Výběrovou komisí k podpoře   

- MAS neopatří žádost el. podpisem a vrátí žádost 

jako nevybranou

















Administrace ze strany SZIF

• Opět probíhá administrativní kontrola

• V případě schválení je žadatel vyzván k podpisu 
Dohody

• Schválení probíhá průběžně



Přílohy při podávání žádosti o dotaci
• Dle kapitoly B. Společné podmínky pro všechny aktivity - 6. Seznam

předkládaných příloh Pravidel 19.2.1

• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu –
doložit odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze
projekt/část projektu realizovat

• Pokud není přílohou projektová dokumentace k řízení stavebního úřadu
dokládá se půdorys stavby/půdorys dispozice technologie s vyznačením
rozměrů k projektu

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se
mobilních strojů)

• Jsou-li způsobilé výdaje vyšší než 1 mil. Kč – formulář pro posouzení
finančního zdraví (nevztahuje se na obce, příspěvkové organizace,
spolky, ústavy, církve, nadace apod.)

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle velikosti

• V případě nákupu nemovitosti – znalecký posudek, ne starší než 6
měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS

• Přílohy stanovené MAS dle plnění preferenčních kritérií (Partnerská
smlouva, Inovační rysy, výpis z Nahlížení do KN, print screen z Registru
ekologických podnikatelů)



Přílohy po zaregistrování žádosti

• V případě realizace výběrového/zadávacího řízení
kompletní dokumentace k výběrovému řízení
nebo marketingovému mixu nad 500 tis. Kč vč.
podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem do
63 kalendářních dnů od data zaregistrování
Žádosti o dotaci na RO SZIF ( tj. do 11.11.2020)

• Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci



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

smlouvu, vystavit objednávku) přímo s vybraným dodavatelem (do
max výše 100 tis. Kč bez DPH součtu těchto sam. zakázek na projekt.

• Hodnota zakázky nedosáhne 500 tis. Kč (bez DPH) a dotace
není vyšší než 50 % - postupovat transparentně a nediskriminačně -
cenový marketing (tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů a jejich
nabídek).

• Hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 500 tis. Kč (bez
DPH) a více a dotace není vyšší než 50 % (zadavatel nepodléhá
ZZVZ) – výběrové řízení se řídí Příručkou pro zadávání veřejných
zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – marketing
již k podání příloh po zaregistrování Žádosti o dotaci vč. nabídek do
hodnoty zakázky 2.000.000 Kč u dodávek a služeb a 6.000.000 Kč u
stavebních prací.



Obecné podmínky

• V jedné Fichi může žadatel podat pouze 1 žádost

• Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je
stanovená alokace na danou Fichi

• 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

• Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající
se poskytnuté dotace nejméně 10 let od proplacení dotace



Důležité dokumenty

• Výzva MAS vč. důležitých dokumentů na odkaze: 
https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-
2014-2020/vyzvy-mas/category/3-vyzva-prv

• Pravidla po žadatele 19.2.1

• Metodika výpočtu finančního zdraví

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek

• Příručka pro publicitu PRV 2014–2020

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/
https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/
https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/3-vyzva
https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/Pravidla_19.2.1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf
https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/Metodika_vypoctu_financniho_zdravi-1.pdf
https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/Prirucka_pro_zadavani_zakazek_PRV_6._kolo__verze_4__na_web.pdf
https://www.masvyskovsko.cz/images/dokumenty-2018/Prirucka_pro_publicitu__verze_3_.pdf


Děkuji za pozornost.

Ludmila Kolářová

725 137 765

masvyskovsko@seznam.cz


