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Program 

1) Zahájení semináře 

2) Zaměření projektové žádosti o podporu 

• Modernizace zemědělských podniků 

• Podpora podnikání 

• Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění 
na trh 

• Vzdělávání a informace 

• Zemědělská infrastruktura 

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 

 



Zahájení semináře 

MAS Vyškovsko, z.s. 
 

- získáno do území cca 70 mil. Kč 

    a) 111 projektů žadatelů z území MAS Vyškovsko 

    b) 17 projektů MAS  

- alokace na období 2014+ 112 mil. Kč 

- vlastní struktura organizace 

 



1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. 

• Vyhlášení výzvy 19.7.2018 
• Příjem žádostí od 2.8.2018 do 16.8.2018 
• Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2018 
• Žádost o dotaci vč. příloh se podává elektronicky 

přes Portál farmáře 
• Celková alokace 12 573 000 Kč je rozdělena do 5 

fichí 
• Podmínky: 

▫ Území MAS Vyškovsko, z.s. a soulad se SCLLD 
▫ Výdaje vznikly nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci 

na MAS (min. 50 tis. Kč, max. 5 mil. Kč) 
▫ Realizace do 24 měsíc od podpisu Dohody 
▫ 5 let udržitelnost 



 



Modernizace zemědělských podniků - 

článek 17.1.a 
• Alokace 6 000 000 Kč 
• Oblasti podpory:  

▫ hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě 
▫ investice do zemědělských  staveb a technologií investice na 

pořízení mobilních strojů pro zem. výrobu 
▫ investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 

spotřebu v zem. podniku 
• Definice žadatele: zemědělský podnikatel 
• Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
• Způsobilé výdaje: 

▫ Stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a 
školkařské výrobě 

▫ Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována v 
zem. podniku 

▫ Nákup nemovitostí 
 
 



Modernizace zemědělských podniků - 

článek 17.1.a 
• Preferenční kritéria: 

▫ Tvorba pracovních míst 

▫ Více odvětvové navrhování a provádění projektu založeného na 
součinnosti mezi subjekty 

▫ Zaměření projektu na mladé zemědělce 

▫ Délka realizace projektu 

▫ Realizace projektu zasahuje do více k.ú v rámci území působnosti 
MAS 

▫ Finanční náročnost projektu 

▫ Preference rekonstrukce před novou výstavbou 

▫ Pořízení technologie – min. 20 % výdajů projektu 

▫ Ekologický způsob hospodaření podnikatele 

▫ Pozitivní vliv na horizontální témata 

• Min. počet bodů: 38 



Podpora podnikání - článek 19.1.b 

• Alokace 4 000 000 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 %, 35 %, 45 % 
• Způsobilé výdaje: 

▫ Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře, 
malokapacitního ubytovacího zařízení 

▫ Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost 

▫ Doplňující výdaje 
▫ Nákup nemovitosti 



Podpora podnikání - článek 19.1.b 

• 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 



Lesnické technologie a produkty a 

jejich uvádění na trh - článek 26 

• Alokace 1 148 000 Kč 
• Oblasti podpory: 

▫ Pořízení strojů a technologií pro hospodaření na lesních 
pozemcích 

▫ Výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven vč. 
technologického vybavení 

• Definice žadatele: držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři 
nebo vypůjčitelé) lesů; FO nebo PO poskytující služby v 
lesnictví (kůň a vyvážecí vlek za koně); FO nebo PO 
podnikající  v lesnictví nebo souvisejícím odvětví; obce a 
PO založené nebo zřízení obcemi, DSO podnikající v 
lesnictví nebo souvisejícím odvětví 

• Výše dotace: 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 



Lesnické technologie a produkty a 

jejich uvádění na trh - článek 26 

• Způsobilé výdaje: 
▫ Stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a 

těžbu lesních porostů vč. dopravy dříví 
▫ Stroje ke zpracování potěžebních zbytků 
▫ Stroje pro přípravu půdy před zalesněním 
▫ Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní 

školkařskou činnost 
▫ Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 
▫ Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 
▫ Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – 

stavba a technologické vybavení 
▫ Nákup nemovitostí v případě dřevozpracujícího 

provozu 
 



Lesnické technologie a produkty a 

jejich uvádění na trh - článek 26 

• Preferenční kritéria: 
▫ Tvorba pracovních míst 
▫ Více odvětvové navrhování a provádění projektu 

založeného na součinnosti mezi žadatelem a subjekty 
▫ Délka realizace projektu 
▫ Realizace projektu zasahuje do více k.ú. v rámci 

územní působnosti MAS 
▫ Finanční náročnost projektu 
▫ Součástí projektu je pořízení strojů a technologií 
▫ Velikost obhospodařovaného lesního majetku 
▫ Inovace – projekt přináší inovativní řešení 
▫ Pozitivní vliv na horizontální témata 

• Min. počet bodů: 42 



Vzdělávání a informace - článek 14 

• Alokace 452 000 Kč 
• Oblasti podpory: činnosti v oblasti odborného 

vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat 
vzdělávací kurzy a workshopy; vzdělávací a 
informační akce vč. exkurzí souvisejících s projektem 

• Definice žadatele: subjekt zajišťující odborné 
vzdělávání či jiné předávání znalostí a 
informační akce 

• Výše dotace: 90%, 70 %, 60% 
• Způsobilé výdaje:  

▫ neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění 
vzdělávacích/informačních akcí, které odpovídají  účelu 
podpory 



Vzdělávání a informace - článek 14 

• Preferenční kritéria: 

▫ Vzdělávání a informace – využívání aktivační 
metody výuky 

▫ Délka realizace projektu 

▫ Inovace – projekt přináší inovační řešení 

▫ Efektivnost projektu dle počtu účastníků vs. 
náklady 

▫ Finanční náročnost projektu 

▫ Pozitivní vliv na horizontální témata 

• Min. počet bodů: 36 

 



Zemědělská infrastruktura 

článek 17.1.c 
• Alokace 1 000 000 Kč 
• Oblasti podpory: hmotné a nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury; obnova či 
nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (např. 
mosty, propustky, brody, silniční příkopy, svodnice, trativody, 
výhybny a další) 

• Definice žadatele: obec, zemědělský podnikatel 
• Výše dotace: 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
• Způsobilé výdaje: investiční výdaje 

▫ Zemní a stavební práce vč. přesunů hmot 
▫ Stavební materiál 
▫ Nákup, výsadba a zajištění zeleně 
▫ Zařízení staveniště 
▫ Nezbytné vyvolané investice 
▫ Projekční a průzkumné práce 
▫ Nákup pozemků max. do částky 10 % způsobilých výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace 



Zemědělská infrastruktura 

článek 17.1.c 

• Preferenční kritéria: 
▫ Délka realizace projektu 
▫ Realizace projektu zasahuje do více k.ú. v rámci územní 

působnosti MAS 
▫ Finanční náročnost projektu 
▫ Návaznost na cestní síť 
▫ Ekologické řešení projektu 
▫ Inovace – projekt přináší inovativní řešení 
▫ Obnova polních cest 
▫ Více odvětvové navrhování a provádění projektu 

založeného na součinnosti mezi subjekty 

• Min. počet bodů: 35 
 
 



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 

 

• Přístup na Portál přes www.szif.cz 

 

http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


Portál farmáře 

 



Přihlášení 

 



 



 



 



 



 



 



 



Administrace ze strany MAS 

• Po předložení Žádosti o dotaci pracovníci MAS 
provedou její administrativní kontrolu (2 x právo 
na opravu) 

• Projekty, které projdou kontrolou, postoupí MAS 
Výběrové komisi 

• Hodnocení potvrdí Programový výbor MAS 

• MAS žádost a přílohy elektronicky podepíše a 
přes Portál farmáře vrátí zpět žadateli 

• Žadatel žádost pošle přes svůj účet na Portálu 
farmáře na RO SZIF (do 31.8.2018) 



 



 



 



 



 



 



 



 



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 
– 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 vč. 
podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem 

• 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 

• Hodnota zakázky nedosáhne 400 tis. Kč (bez 
DPH)/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 400 tis. Kč 
(bez DPH)/500 tis. Kč (bez DPH) a více a dotace není 
vyšší než 50 % – výběrové řízení se řídí Příručkou pro 
zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na 
období 2014–2020 



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/1-vyzva-2 

 

• Pravidla po žadatele 19.2.1 

• Metodika výpočtu finančního zdraví 

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek 

• Příručka pro publicitu PRV 2014–2020 
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Děkuji za pozornost. 

 
Ludmila Kolářová 

723 000 640, 725 137 765 

masvyskovsko@seznam.cz 

 

 

 


