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Představení výzvy
Obecné podmínky poskytnutí dotace a společné podmínky pro všechny Fiche
Fiche č. 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Základní informace k podání žádosti o dotaci
Proces kontroly, hodnocení a výběru projektů
Dotazy

Vymezení územní působnosti MAS Světovina
Výzva č. 7 MAS Světovina se vztahuje
na celé území MAS, pro které je
schválena SCLLD na období 2014 –
2020.
Žadatelé mohou předkládat projekty
pouze, pokud mají na území MAS místo
realizace.
Mapa územní působnosti je dostupná
na webu MAS: http://www.massvetovina.cz/mas-1/mapa-uzemnipusobnosti-mas-svetovina-1/

Základní informace k 7. výzvě PRV
▪ Celková alokace výzvy je 6.531.622 Kč
▪ Datum vyhlášení výzvy je 14.02.2022
▪ Příjem žádostí o dotace bude probíhat v termínu od 14.02.2022 do 18.03.2022 a to výhradně
prostřednictvím Portálu farmáře – neposílejte formulář Žádosti o dotaci ani přílohy poštou.
▪ Přílohy v tiskové podobě se v odůvodněných případech podávají v kanceláři MAS dle
specifikace uvedené ve výzvě
▪ Termín registrace na SZIF RO České Budějovice je 30.04.2022
▪ Veškeré podklady výzvy jsou zveřejněné na webových stránkách MAS Světovina: Výzva č. 7 MAS Světovina o.p.s. (mas-svetovina.cz)

Vyhlášená Fiche
Vyhlášená Fiche a vazba na Pravidla PRV 19.2.1
Číslo a název Fiche
9. Základní služby a
obnova vesnic ve
venkovských oblastech

Alokace v Kč

Vazba na článek

6.531.622 Článek 20, Základní služba a obnova
vesnic ve venkovských oblastech
aktivity a) veřejná prostranství
v obcích, b) mateřské a základní školy,
c) hasičské zbrojnice, e) vybrané
kulturní památky, f) kulturní a spolková
zařízení vč. knihoven

Pravidla pro žadatele
Část A, B, D, E, F,
Část C – str. 82 (a), 84 (b),
87 (c), 91 (e), 93 (f)

Obecné podmínky poskytnutí dotace
▪ Ex-post financování – úhrada výdajů z vlastních zdrojů
▪ Před podpisem Dohody o přidělení dotace není na dotaci právní nárok
▪ Realizace projektu musí proběhnout do 24 měsíců od podpisu Dohody o přidělení dotace
▪ Za splnění podmínek přidělení dotace zodpovídá výhradně příjemce dotace
▪ Předmět projektu musí být provozován výhradně příjemcem dotace od data podání Žádosti o platbu do
konce lhůty vázanosti projektu na účel (5 let od data převedení dotace na účet příjemce, výjimkou jsou
vzdělávací akce, kde lhůta vázanosti projektu končí s provedením poslední akce)
▪ Předmět dotace musí být ve vlastnictví žadatele od okamžiku pořízení do konce lhůty vázanosti projektu na
účel (druhy vlastnictví pro jednotlivé fiche jsou uvedeny níže v textu a v Pravidlech PRV 19.2.1)
▪ Správní akt věcně a místně příslušného stavebního úřadu musí být platný ke dni podání ŽoD na MAS a
účinný ke dni registrace na RO SZIF
▪ Pokud je žadatel PO (kromě PO veřejného práva a registrované mimo režim veřejných rejstříků) musí být
zapsán v rejstříku skutečných majitelů – týká se i neziskových organizací

Obecné podmínky poskytnutí dotace
▪

Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje:
▪ VĚCNÁ ZPŮSOBILOST – výdaje uvedené jako způsobilé v Pravidlech platných v den podání ŽoD na MAS
▪ ČASOVÁ ZPŮSOBILOST – výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání ŽoD na MAS a nejpozději k datu podání
ŽoP na MAS

▪

Minimální výše způsobilých výdajů je 50.000 Kč a maximální výše způsobilých výdajů je 5.000.000 Kč

▪

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje – Pravidla 19.2.1 – část A, kapitola 6 a specifické podmínky dle jednotlivých článků.

▪

Výběrové / zadávací řízení probíhá dle Pravidel 19.2.1 a Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020

▪

V případě, že zakázka je rovna nebo vyšší 500.000 Kč bez DPH a rovna nebo nižší než 2.000.000 Kč (dodávky a
služby) nebo je max. 6.000.000 Kč bez DPH (stavební práce), dokládá se místo VŘ cenový marketing:
▪ Hodnota zakázky vyšší než 500.000 Kč bez DPH – součást příloh Žádosti o dotaci – resp. ve lhůtě do 63 dnů od
zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF (dokládá se nejprve na MAS vč. aktualizovaného formuláře ŽoD)
▪ Hodnota zakázky nepřesáhne 500.000 Kč bez DPH – součást příloh Žádosti o platbu

▪

V případě, že je zakázka řešena cenovým marketingem je nezbytné posuzovat vždy min. 3 nabídky – viz Příručka pro
zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020

▪

Zakázka o hodnotě do 20.000 Kč (bez DPH) může být řešena tzv. přímým nákupem – viz Příručka pro Zadávání
veřejných zakázek PRV 2014-2020 kapitola 1.2.1

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
▪ Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek
▪ Projekt musí být realizován na území MAS
▪ Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace, přesahují 1.000.000 Kč
▪ Metodika výpočtu finančního zdraví - https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi
▪ Nevztahuje se na obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, o.p.s.,
z.s.p.o. církevní organizace a náboženské společnosti, nadace, školní statky / podniky
▪ Finanční zdraví není předmětem kontroly MAS
▪ Údaje o projektu jsou úplné od data podání ŽoD po dobu 10 let od proplacení dotace (archivace)
▪ ŽoD musí obdržet v rámci preferenčních kritérií minimální počet bodů stanovený ve Fichi
▪ V případě shody počtu bodů za naplnění preferenčních kritérií mezi více žadateli o podpoře rozhoduje
velikost obce v níž je projekt realizován a v případě trvající shody je zvýhodněn projekt s nižší
požadovanou částkou dotace
▪ Žadatel je povinen dodržovat publicitu projektu od podpisu Dohody po celou dobu lhůty vázanosti
projektu na účel dotace – viz příručka pro publicitu PRV 2014-2020 zveřejněná zde: Výzva č. 7 - MAS
Světovina o.p.s. (mas-svetovina.cz)

Fiche č. 9 – základní služby a obnova vesnic ve
venkovských oblastech
▪ Oblast podpory v rámci Fiche č 9:
a)
b)
c)
e)
f)

Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Hasičské zbrojnice
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

▪ Nelze kombinovat různé režimy podpory – v rámci Fiche 9 je možné odeslat pouze jednu ŽoD konkrétního
žadatele v rámci jednoho režimu podpory (veřejná podpora / podpora de minimis)

▪ V žádosti se mohou kombinovat různé aktivity z jednotlivých směrů (a, b, c, e, f), ale pozor na režim
podpory pro daný směr (např. kulturní a spolková zařízení v režimu de minimis X veřejná prostranství v
režimu veřejné podpory, tzn., že v tomto případě by nešlo kombinovat = dva různé režimy podpory)
▪ Projekty realizované v režimu de minimis – celková výše podpory, kterou členský stát poskytne jednomu
podniku (žadateli) nesmí za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200.000 EUR

Fiche 9 – a) veřejná prostranství v obcích
▪ Oprávněnými žadateli jsou obce nebo svazky obcí
▪ Projekty jsou prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech – povinná
příloha ŽoD – viz příloha č. 21 Pravidel 19.2.1 + konkrétní část strategie (ne celý dokument)
▪ Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce a pro účely podpory se jím rozumí VP
definované v § 34 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů
▪ Předmět podpory musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný
a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel podpory nesmí být jeho užívání zpoplatněno
▪ Projekt realizovaný v režimu nezakládajícím veřejnou podporu
▪ Přípustné vlastnické vztahy - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, věcné břemeno a právo
stavby
▪ Výše dotace je 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (způsobilých výdajů)

Fiche 9 – a) veřejná prostranství v obcích
▪ Způsobilé výdaje
▪ dotace je poskytována na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek
▪ vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a
venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky,
informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné
plochy),
▪ vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového
charakteru veřejného prostranství
▪ herní prvky
▪ doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30%
výdajů, ze kterých je stanovena dotace
▪ nákup nemovitosti – viz limity příloha č. 3 Pravidel PRV 19.2.1
▪ Nezpůsobilé výdaje
▪ nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště
▪ nákup / výsadba a ošetřování dřevin
▪ nová výstavba pomníků

Fiche 9 – b) mateřské a základní školy
▪ 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
▪ Projekty jsou prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech – povinná příloha
ŽoD – viz příloha č. 21 Pravidel 19.2.1 + konkrétní část strategie (ne celý dokument)
▪ Podpora zahrnuje investice do MŠ a ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení a to vč. související zařízení školního
stravování
▪ Předmět podpory musí být budován ve veřejném zájmu a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel podpory
nesmí být ekonomicky využíván, např. předmět dotace nesmí být pronajímán
▪ Podpora je poskytována MŠ nebo ZŠ zejména na její hlavní činnost. Předmět dotace může být využit na
vedlejší, hospodářskou činnost, pokud tato nepřesáhne 20% celkové využívané kapacity podpořené
infrastruktury
▪ Pokud se předmět dotace týká stravovacího zařízení, musí sloužit pouze po potřeby MŠ nebo ZŠ – stravování
veřejnosti není v podpořených objektech možné
▪ V rámci projektu ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné
předměty, školní knihovny a technické místnosti, družiny, jídelny a související zázemí
▪ Projekt realizovaný v režimu nezakládajícím veřejnou podporu a de minimis
▪ V případě, že MŠ nebo ZŠ není zřízena obcí nebo svazkem obcí je podpora poskytována pouze v režimu de
minimis
▪ Přípustné vlastnické vztahy - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, věcné břemeno a právo stavby

Fiche 9 – b) mateřské a základní školy
▪ Způsobilé výdaje
▪ dotace je poskytována na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek
▪ rekonstrukce / rozšíření mateřské či základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a
hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ
▪ pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské či základní školy či doprovodného stravovacího zařízení
▪ 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 % nákladů projektu ze kterých je stanovena dotace
▪ nákup nemovitostí – viz limity příloha č. 3 Pravidel PRV 19.2.1

▪ Nezpůsobilé výdaje
▪ úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport
▪ nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn,
tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických
kolektorů
▪ stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200.000 Kč

Fiche 9 – c) hasičské zbrojnice
▪ Oprávněnými žadateli jsou obce nebo svazky obcí
▪ Projekty jsou prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech – povinná
příloha ŽoD – viz příloha č. 21 Pravidel 19.2.1 + konkrétní část strategie (ne celý dokument)
▪ Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní
působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která
zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu).
▪ Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k provozování
ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn., že předmět dotace slouží pouze k výkonu hasičské
záchranné služby, není pronajímán a neslouží k jinému účelu, a to ani k zájmovým činnostem)
▪ Projekt realizovaný v režimu nezakládajícím veřejnou podporu a de minimis
▪ Přípustné vlastnické vztahy - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, nájem, výpůjčka,
věcné břemeno a právo stavby
▪ Dotace je poskytována na investiční výdaje nebo na dlouhodobý hmotný majetek

Fiche 9 – c) hasičské zbrojnice
▪ Způsobilé výdaje
▪ dotace je poskytována na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek
▪ rekonstrukce / obnova v důsledku mimořádné události např. po povodni / rozšíření hasičské zbrojnice
včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
▪ pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice
▪ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba / úprava přístupové cesty ) - tvoří
maximálně 30 % nákladů projektu
▪ nákup nemovitostí - viz limity příloha č. 3 Pravidel PRV 19.2.1

▪ Nezpůsobilé výdaje
▪ kuchyňka – není zázemím definovaným pravidly PRV pro danou oblast c)
▪ kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí / biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů
▪ stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200.000 Kč

Fiche 9 – e) vybrané kulturní památky
▪ Oprávněnými žadateli jsou obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo
svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby
▪ V případě, že je žadatelem NNO, musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním
ŽoD na MAS v oblasti, která je předmětem dotace
▪ Dotace je zaměřena na obnovu nemovitých KP zapsaných ve veřejně dostupném ÚSKP ČR
▪ Projekt musí být v souladu s odborným stanoviskem NPÚ
▪ Dotace není zaměřena na obnovu KP zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO (vč.
Indikativního seznamu), NKP zapsaných k 1.1.2014 (vč. Indikativního seznamu) a movitých KP
▪ Projekty jsou prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech – povinná
příloha ŽoD – viz příloha č. 21 Pravidel 19.2.1 + konkrétní část strategie (ne celý dokument)
▪ Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k provozování
ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn., že předmět dotace musí být veřejně přístupný
veřejnosti a jeho užívání nesmí být zpoplatněno)
▪ Projekt realizovaný v režimu nezakládajícím veřejnou podporu a de minimis
▪ Přípustné vlastnické vztahy k nemovitostem, ve kterých jsou umístěné KP, případně na kterých
objekt stojí - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné
břemeno a právo stavby

Fiche 9 – e) vybrané kulturní památky
▪ Způsobilé výdaje
▪ Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek
▪ Obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků
▪ Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání,
oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) – tvoří max. 30 % nákladů projektu (jiný kód způsobilého
výdaje 052 - oddělit na str. C1 ŽoD)
▪ Nákup nemovitostí - viz limity příloha č. 3 Pravidel PRV 19.2.1

▪ Nezpůsobilé výdaje
▪ Obnova movitých KP, opravy

Fiche 9 – f) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
▪ Oprávněnými žadateli jsou obce nebo svazky obcí obec, příspěvková organizace zřízená obcí/svazky
obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a
evidované (církevní) právnické osoby
▪ V případě, že je žadatelem NNO, musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním
ŽoD na MAS v oblasti, která je předmětem dotace
▪ V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být
sám žadatel a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám
▪ Projekty jsou prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech – povinná
příloha ŽoD – viz příloha č. 21 Pravidel 19.2.1 + konkrétní část strategie (ne celý dokument)
▪ Projekt realizovaný v režimu de minimis
▪ Přípustné vlastnické vztahy k nemovitostem na kterých budou realizovány stavební výdaje –
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, věcné břemeno a právo stavby
▪ Přípustné vlastnické vztahy k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie nebo
vybavení - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno a právo
stavby, případně písemný souhlas s uložením předmětu dotace

Fiche 9 – f) kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
▪ Způsobilé výdaje
▪ Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek
▪ Rekonstrukce, obnova v důsledku mimořádné události (např. povodeň) nebo rozšíření kulturního a spolkového
zařízení včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven
▪ Nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí
▪ Pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
▪ 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
▪ Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení,
venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty vč. základního vybavení –
linka, sporák, trouba, myčka, digestoř, mikrovlnka, varná konvice, lednice ) - tvoří maximálně 30 % nákladů
projektu
▪ Nákup nemovitostí - viz limity příloha č. 3 Pravidel PRV 19.2.1
▪ Nezpůsobilé výdaje
▪ Nákup knih atd.
▪ Hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport vč. zázemí
▪ Kuchyňka jako hlavní výdaj projektu – pouze jako doplňující výdaj (viz výše)
▪ Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná
čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů
▪ stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahující výši 200.000 Kč

Fiche č. 9 – časté dotazy
▪ Opláštění budovy – celkové způsobilé výdaje max. 200.000 Kč
▪
▪

Je chápáno jako svrchní plášť celé budovy, např. zateplení, fasáda, střecha, okna, vstupní dveře, obvodní
zdivo, krovy
Jedná se o nezpůsobilý výdaj u oblastí podpory: a) MŠ a ZŠ, b) hasičské zbrojnice f) kulturní a spolková
zařízení vč. knihoven u KP není tento limit stanoven

▪ Veřejná prostranství v obcích
▪
▪

▪

V rámci tohoto záměru mohou být podpořena veřejná prostranství obce a další objekty občanské vybavenosti,
které jsou ve vlastnictví obce: náměstí, návsi, tržiště a dále navazující prostranství obecního úřadu, pošty,
kostela, hřbitova, železniční stanice a nebo dalších objektů občanské vybavenosti.
Navazující prostranství dalších objektů občanské vybavenosti lze podpořit za podmínky, že jsou tyto objekty
ve vlastnictví obce. To znamená, že např., pokud bude v obci stát poliklinika, která bude ve vlastnictví obce,
je možné v rámci tohoto článku podpořit investice do bezprostředního okolí (nemovitost, parcela) této
polikliniky, ke kterému může mít obec již pouze některý z těchto právních vztahů: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min.50 % spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby
U hřbitova nemusí být v KN zaneseno funkční využití občanská vybavenost - stačí pohřebiště

Fiche č. 9 – časté dotazy
▪ Dětské hřiště
▪
▪
▪
▪

Pokud by šlo o veřejné prostranství není možné vybudovat oplocení hřiště
Hřiště je možné považovat za objekt občanské vybavenosti pouze v případě, že je pozemek na kterém je
umístěno zapsán v KN jako občanská vybavenost – jeho funkční využití
Je podporována pouze obnova či doplnění solitérních herních prvků
Pokud by mělo být nové hřiště propojeno se stávajícím hřištěm MŠ, muselo by být určeno výhradně pro děti
z MŠ

▪ Lavice a stoly
▪
▪

Mobilní zařízení pro pořádání kulturních akcí mohou být zařazena do oblasti podpory f), ovšem jako
vybavení konkrétního spolku
Pevně připevněné (celoročně) lavice a stoly mohou být součástí oblasti podpory a)

▪ Hasiči
▪

▪
▪

Rozlišit co slouží pro výkon služby jednotky SDH (oblast podpory „c“) a co spíše pro spolkovou činnost
(oblast podpory „f“) – záleží na převažujícím využití
Nelze realizovat dovybavení kuchyně – nejedná se o zázemí jednotky SDH, tím je pouze šatna, umývárna či
toaleta
Zásahové obleky, helmy, boty – v rámci oblasti podpory c)

Fiche č. 9 – časté dotazy
▪ Soulad se strategií obce
▪
▪
▪
▪
▪

I v případě svazku obcí se musí dokládat soulad s plánem rozvoje obce, dokonce všech obcí dotčených
realizací projektu
Soulad se strategií obce musí být dokument schválený zastupitelstvem dané obce
Nelze nahradit souladem se strategií mikroregionu, kraje, MAS apod.
Není určena závazná podoba ani rozsah strategie
K ŽoD se nedokládá strategie, ale pouze čestné prohlášení o souladu a konkrétní část strategie

▪ Zatravnění
▪
▪

V rámci zatravnění je osivo trav, případně sadba květin způsobilým výdajem – pro Fichi č. 9
Nezpůsobilé je osivo a sadba v případě zemědělských investic – pro Fichi č. 1

Fiche č. 9 – preferenční kritéria
▪

Na základě naplnění preferenčních kritérií dané Fiche dojde k přidělení bodů a na základě získaných bodů k podpoře

▪

Maximální počet získaných bodů je 80 / minimální počet bodů je 40
Preferenční kritérium

Max. počet
bodů

Popis bodového hodnocení

Finanční náročnost projektu

20

20 bodů – ZV 50.000 Kč – 250.000 Kč
15 bodů – ZV 250.001 Kč – 500.000 Kč
10 bodů – ZV 500.001 Kč – 1.000.000 Kč
5 bodů – ZV 1.000.001 Kč – 3.000.000 Kč
0 bodů – ZV 3.000.001 Kč – 5.000.000 Kč

Místo realizace projektu v obci s počtem
obyvatel

20

20 bodů – do 1000 osob včetně
15 bodů – 1001 - 2000 osob včetně
10 bodů – 2001 - 3000 osob včetně
0 bodů – nad 3000 osob včetně

Projektová připravenost

20

20 bodů – doložení požadované dokumentace k ŽoD (bez výzvy k doplnění)
0 bodů – absence požadované dokumentace u ŽoD

Spolupráce při přípravě projektu

20

20 bodů – žadatel konzultoval svůj záměr se zástupcem MAS
0 bodů – žadatel nekonzultoval svůj záměr se zástupcem MAS

Žádost o dotaci
• Za danou Fichi v dané Výzvě je možné podat pouze jednu ŽoD konkrétního žadatele na stejný
předmět podnikání (CZ-NACE)
• Nelze kombinovat různé režimy podpory (veřejná podpora / de minimis)
• Skutečnosti, které žadatel uvedl do ŽoD a získal za ně body, jsou závazné od data podání ŽoD na MAS
do konce lhůty vázanosti projektu na účel
• Formulář ŽoD se generuje prostřednictvím Portálu farmáře https://www.szif.cz/cs
• ŽoD je možné konzultovat s MAS a to způsobem:
•
•

Mailem zaslat žádost o konzultaci a náplň zvažovaného projektu
Zástupce MAS se telefonicky s žadatelem dohodne na termínu osobní konzultace, případně proběhne konzultace přes
mail či telefonická

• Datum podání ŽoD na MAS je datumem podání ŽoD na Portál farmáře

Podání Žádosti o dotaci
•
•
•
•

Základní komunikační nástroj se SZIF je Portál farmáře https://www.szif.cz/cs
Komunikace s MAS – osobní jednání, email, telefon, Portál farmáře při doplňování ŽoD a příloh
Podrobný postup vygenerování a podání ŽoD je zveřejněn na webu MAS mezi dokumenty výzvy
Žádosti se podávají prostřednictvím Portálu farmáře, listinné přílohy (velkého obsahu např. PD) se
podávají v tiskové podobě v kanceláři MAS vždy po předchozí telefonické domluvě
• Formulář ŽoD
•
•
•
•
•
•
•
•

Vygenerován v Portálu farmáře
Při generování ŽoD si žadatel zvolí název projektu – jednoduchý a výstižný
Formulář ŽoD má formát editovatelného PDF, které si žadatele stáhne do PC a vyplní jej
Celý formulář ŽoD se otevře až po zvolení možnosti, zda žadatel o dotaci je nebo není ve vztahu k aktivitám projektu plátce DPH
Žadatel vyplňuje ŽoD postupně a to pouze bílá a zaklikávací pole
Žadatel nevyplňuje list E2 – Preferenční kritéria přidělená MAS, tato vyplňuje Výběrová komise MAS v rámci věcného hodnocení projektů – naplnění
preferenčních kritérií žadatel vyplňuje na str. E1
Po rozkliknutí ikony „MENU“ na každé straně žádosti je možné stáhnou instruktážní list k vyplnění ŽoD
Po rozkliknutí ikony „MENU“ na každé straně žádosti je možné kontrolovat správnost vyplněných údajů (i přes upozornění nevyplňovat str. E2 – ta
není určena k vyplnění žadatelem)

Proces kontroly, hodnocení a výběru projektů
• Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
•
•
•
•
•
•

Provádějí zaměstnanci MAS dle Interních postupů pro PRV zveřejněných na webu MAS
Nedostatky ŽoD lze opravit na základě výzvy MAS max. do 5ti pracovních dnů a to prostřednictvím Portálu farmáře
K opravě je možné vyzvat 2x v případě, že první oprava není dostačující
Výzva k opravě probíhá přes Portál farmáře a žadatel je vyzván rovněž na email uvedený jako kontaktní v ŽoD
Důležité je nastavení notifikací na Portálu farmáře – žadatel bude upozorněn na doručené dokumenty (postup nastavení notifikací je
součástí dokumentace výzvy na webu MAS)
Proti rozhodnutí MAS je možné se odvolat dle Interních postupů MAS pro PRV – zveřejněny na webu MAS

• Věcné hodnocení projektů
•
•
•
•

Provádí Výběrová komise MAS na základě předem stanovených preferenčních kritérií uvedených v příslušné Fichi a schválených SZIF
Projekt musí získat min. počet bodů uvedený v příslušné Fichi
V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt realizovaný v místě realizace v obci s nižším počtem obyvatel (v případě více
míst realizace se vypočítává průměrný počet obyvatel) v případě trvající shody je upřednostněn projekt s nižší požadovanou částkou
dotace
Dle přidělených bodů je sestaven seznam ŽoD doporučených k výběru pro jednání Programového výboru

• Výběr projektů
•
•

Provádí Programový výbor MAS na základě doporučení Výběrové komise
Alokaci výzvy nelze překročit, nedočerpaná alokace je převedena do další výzvy MAS

Registrace Žádostí o dotace na SZIF
•
•
•
•
•

MAS doplní do ŽoD výsledek kontroly a hodnocení – po jednání VK a PV
MAS elektronicky podepíše ŽoD, verifikuje přílohy a uzamkne formulář ŽoD
Uzamčený formulář ŽoD odesílá žadatel přes Portál farmáře na RO SZIF – MAS neodesílá
Podání na SZIF je max. 30. 04. 2022
MAS předkládá SZIF pouze dokumentaci k hodnocení projektů (seznam projektů, hodnotící listy,
prezenční listiny z jednání VK a PV apod.)
• Následně probíhá závěrečné ověření způsobilosti projektů ze strany SZIF – cca do 6 měsíců po
registraci ŽoD na SZIF – počítejte s tím při stanovení harmonogramu projektu
• O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF
• Na dotaci není právní nárok do podpisu Dohody o přidělení dotace

Důležité odkazy
Výzva č. 7 a dokumentace výzvy
Výzva č. 7 - MAS Světovina o.p.s. (mas-svetovina.cz)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
www.szif.cz
Postup při registraci do Portálu farmáře
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-naportal-eagri.html
Výpočet finančního zdraví
https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi

Důležité kontakty
MAS Světovina o.p.s
Na Potocích 221
338 28 Radnice
RNDr. Josef Pašek - hlavní zaměstnanec SCLLD, předseda SR – předání příloh žádosti v
listinné podobě
E: pasek.josef@email.cz
Mgr. Simona Šlajferčíková - manažer PRV pro Fichi č. 1 a Fichi č. 9 (oblasti podpory a, b, f)
E: simona.slajfercikova@seznam.cz

Libuše Braborcová – manažer PRV pro Fichi č. 9 (oblasti podpory c, e)
E: libabraborcova@centrum.cz

