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Závazné dokumenty pro Žadatele

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1

(Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 operace 19.2.1 Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Text výzvy MAS Lašsko a její přílohy

• Zveřejněno na stránkách MAS (www.maslassko.cz)

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020

Podmínky finančního zdraví

• http://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni

http://www.maslassko.cz/
http://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni


Obecné podmínky – výběr

• o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté Žádosti o dotaci a rozhodnutí Výběrového orgánu
MAS (pro schválení Žádosti) a Žádosti o platbu (pro vyplacení dotace)

• žadatel/příjemce dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů

• výdaje financované z PRV nesmějí být současně financovány z jiných projektů PRV ani formou příspěvků ze
strukturálních fondů, z Fondu soudržnosti nebo jiného finančního nástroje Unie

• žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody

• žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci na
MAS do konce lhůty vázanosti projektu na účel; (s výjimkou velikosti podniku, která musí být dodržena
pouze do podpisu Dohody)

• žadatel/příjemce dotace musí při podpisu Dohody prokázat, že má vypořádány splatné závazky vůči
příslušnému finančnímu úřadu

• žadatel/příjemce dotace nesmí být od data podání Žádosti o dotaci na MAS do konce lhůty vázanosti
projektu na účel v likvidaci



• předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem dotace nejpozději od data
předložení Žádosti o platbu na MAS až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel

• předmět dotace musí být ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace od okamžiku pořízení až do termínu
skončení lhůty vázanosti projektu na účel

• žadatel/příjemce dotace je povinen provést výběrové/zadávací řízení na dodavatele projektu a uzavřít s ním
písemnou smlouvu či vystavit písemnou objednávku dle kapitoly 8 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem
dotace před termínem pro doložení příloh k Žádosti o dotaci dle kapitoly 4.7. (platí pouze pro
výběrové/zadávací řízení; cenový marketing lze provést po podpisu Dohody a předkládá se až při Žádosti o
platbu)

• nezpůsobilé výdaje:
• pořízení použitého movitého majetku

• DPH u plátců za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ

• prosté nahrazení investice

• nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování

• kotle na biomasu a bioplynové stanice

• závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů

• výdaje na včelarství a další viz kap. 6 písm. i) pravidel

Veškeré informace o obecných ustanoveních pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova
naleznete v kapitole č. 3 Pravidel pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1)

Obecné podmínky – výběr



Společné podmínky pro všechny aktivity (Fiche)

Definice příjemce dotace

• Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizované Fiche)

Druh a výše dotace
• Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.

• Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt.

• Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt.

• Příspěvek EU činí 64 % veřejných výdajů.

• Příspěvek ČR činí 36 % veřejných výdajů.

Kritéria přijatelnosti projektu

• Projekt lze realizovat na území příslušné MAS

• Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z.s.



Další podmínky – výběr

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace (není-li ve
specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); výjimku tvoří vzdělávací/informační akce, kde lhůta
vázanosti projektu na účel končí s provedením poslední akce.

• Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně
souvisejících objektů)/jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu, v případě, že je umístěn na více
místech, žadatel uvede všechna místa (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak).

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou
Fichi.

• Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu udržitelnosti projektu (pokud
není uvedeno jinak) a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií, nebo předložení nepravdivých či
neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace.

• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek - takový projekt, jehož výsledkem je plně provozuschopný, účinný a
účelný celek ve smyslu plnění cílů operace/ projektu i bez realizace dalších projektů.

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena
dotace, přesahují 1 000 000 Kč (podmínky hodnocení, definice a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v
Metodice výpočtu finančního zdraví).

Společné podmínky pro všechny aktivity (Fiche)



Další podmínky – výběr

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje,
nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou:

• vlastnictví

• spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem

• nájem, pacht

• věcné břemeno

• výpůjčka

U každého článku je upřesněno, jaké uspořádání právních vztahů k nemovitostem připouští.

• V případě nákupu nemovitosti, který je součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, musí být
žadatel/příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání Žádosti o platbu.

• Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s projektem jsou maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace na daný projekt (příloha č. 3 Pravidel pro žadatele - str. 90)

• V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel článku
nařízení, postupuje žadatel/příjemce dotace podle metodiky uvedené v Příloze 15 Pravidel pro žadatele –
Metodika stanovení výdajů, na které může být poskytnuta dotace v případě využití části objektu, který je
předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel operace.

• Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli operace.

Společné podmínky pro všechny aktivity (Fiche)



Další podmínky – výběr

• V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo (případně pokud získal body za preferenční kritérium
tvorba nových pracovních míst), musí:

• postupovat podle Metodiky tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze 14 Pravidel pro žadatele

• vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet

Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že v
době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce dotace v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký podnik.

• Pokud žadatel/příjemce dotace uplatnil nárok na vyšší míru dotace, musí žadatel/příjemce dotace dodržet
kategorii podniku, kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci, i ke dni podpisu Dohody.

• Pokud se jedná o žadatele/příjemce dotace, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie
podniku podle velikosti, musí žadatel/příjemce dotace splňovat tuto kategorii až do data podpisu Dohody.

Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci k posouzení finančního zdraví, veřejným
zakázkám a povinné publicitě, jsou uveřejněny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz
(https://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni).

Společné podmínky pro všechny aktivity (Fiche)

https://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni


Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v případě
veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající povolení stavebního úřadu (dle Obecných podmínek
Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá
kopie.

Stavebním řízením se rozumí řízení, jehož výsledkem je pravomocné stavební povolení, souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru, územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, ohlášení
udržovacích prací, souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, certifikát autorizovaného inspektora.

• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená
projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu – prostá kopie (lze předložit v listinné
podobě).

• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k
řízení stavebního úřadu – prostá kopie

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím
měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy
(není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).

Společné podmínky pro všechny aktivity (Fiche)



Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

• Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno.

• Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění
definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o
zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5
Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).

• V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než
6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS - prostá kopie

• Přílohy stanovené MAS – viz. jednotlivé Fiche

Společné podmínky pro všechny aktivity (Fiche)



Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF

• V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu
řízení. Podrobné informace jsou uvedeny v Obecných podmínkách těchto Pravidel, kapitole 8. Seznam
dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení, je k dispozici na internetových stránkách SZIF
(www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).

• Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/zadávacího řízení.

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody

• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady 
daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum podání Žádosti o dotaci na MAS –
prostá kopie. 

• V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (vzor 
Příloha 19 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz) – originál. 

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF + Povinné přílohy
předkládané po proplacení projektu – str. 31 – 33 Pravidel pro žadatele

Společné podmínky pro všechny aktivity (Fiche)

http://www.szif.cz/


Fiche 1 Předávání znalostí a informační akce
(článek 14 nařízení PRV)

Oblasti podpory

• Činnosti v oblasti odborného vzdělávání – vzdělávací kurzy, workshopy, exkurze

• Vzdělávací akce – do 15 účastníků, informační akce – 15 a více učástníků

• Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované v rámci PRV

• Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě
kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy

Definice žadatele/příjemce dotace

• Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce

Druh a výše dotace, režim podpory

• 90 % - akce zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (účastník je zemědělec, zpracovatel
nebo uživatel zemědělské půdy)

• 90 % - akce zaměřené na lesnictví (účastník je uživatel lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích)

• 70 % - akce zaměřené na hospodářské subjekty ve venkovských oblastech – malé podniky

• 60 % - akce zaměřené na hospodářské subjekty ve venkovských oblastech – střední podniky



Způsobilé výdaje

• neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích/informačních akcí

• podpora bude poskytována pouze na takové vybavení, které bude spotřebováno v rámci projektu
• technické zabezpečení vzdělávací/informační akce (nájem sálu, učebny, pronájem informační a audiovizuální techniky, pronájem software, vč. dodávky

technických služeb)

• výukové materiály - výdaje spojené s přípravou a poskytnutím výukových a informačních materiálů

• cestovní výdaje lektora/tlumočníka za účelem poskytnutí přednášky/výkladu na vzdělávací/informační akci (stravné, ubytování, doprava)

• cestovní výdaje příjemce dotace/organizátora v přímé souvislosti s realizací projektu, včetně přípravy (stravné, ubytování, doprava)

• výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků (výdaje na lektorskou činnost - lektorné, zajištění překladů a tlumočení)

• výdaje na vlastní realizaci projektu – nákup zboží a služeb (např.: ochutnávka, vzorky), mzdové náklady žadatele (organizátora) spojené s vlastní organizací v
přímé souvislosti s realizací projektu

• občerstvení účastníků - nákup zboží a služeb (jídlo, nápoje, nákup jednorázového nádobí, které je spotřebováno na dané akci)

• výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek (doprava účastníků, výklad, vstupné, náklady na prostory a zařízení v rámci exkurze či praktických
ukázek, včetně polních pokusů)

• nákup kancelářských potřeb nutných pro zabezpečení projektu (papírenské potřeby, psací potřeby, pravítka, toner)

• náklady na propagaci akce (náklady spojené s propagací v médiích, náklady na tisk a distribuci letáku, plakátů, pozvánek)

• NE – vybavení kanceláře, nákup výpočetní techniky, softwaru

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace –
příloha č. 3 Pravidel pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1)

Fiche 1 Předávání znalostí a informační akce
(článek 14 nařízení PRV)



Kritéria přijatelnosti

• Žadatel/příjemce dotace má vzdělávání v předmětu činnosti

• Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího
vzdělávání

• Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované v rámci PRV

Další podmínky

• Str. 36, 37 Pravidel pro žadatele

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS (+ společné přílohy zmíněné v obecné části)

1. Doklad o tom, že má žadatel vzdělávání v předmětu své činnosti

• Přílohy stanovené MAS – pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění

1. Doplňující údaje k hodnocení projektu

Preferenční kritéria MAS jsou uvedena v Žádosti o Dotaci a formuláři Fiche 1 (ukázat?)

Fiche 1 Předávání znalostí a informační akce
(článek 14 nařízení PRV)



Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(článek 17, odstavec 1., písmeno b))

Oblasti podpory

• Hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh kromě produktů
rybolovu, akvakultury a medu

Definice žadatele/příjemce dotace

• zem. podnikatel nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu

• výrobce krmiv

• jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Druh a výše dotace, režim podpory

• 50 % - výstupní produkt spadá pod Přílohu I Smlouvy o fungování EU

• 45 % - pro mikro a malé podniky v případě, kdy výstupní produkt nespadá pod Přílohu I Smlouvy o fungování EU

• 35 % - střední podniky v případě, kdy výstupní produkt nespadá pod Přílohu I Smlouvy o fungování EU

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 - viz příloha 4 Pravidel.

Příloha I Smlouvy o fungování EU – příloha č. 9 Pravidel pro žadatele



Způsobilé výdaje
• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobku (včetně

technologií souvisejících s dohledatelností produktů)

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov

• Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s
výjimkou odpadních vod

• Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

• Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (výstava a rekonstrukce vlastních prodejem,
pojízdné prodejny, stánky atd.)

• Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2

• Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

• Nákup nemovitostí

Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s projektem jsou maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena
dotace na daný projekt (příloha č. 3 Pravidel pro žadatele - str. 91)

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace –
příloha č. 3 Pravidel pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1)

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(článek 17, odstavec 1., písmeno b))



Kritéria přijatelnosti

• Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí
týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů
rybolovu a akvakultury a medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden (viz Příloha 9 Pravidel -
ukázat)

Další podmínky

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno

• 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, věcné
břemeno

• Dotaci nelze poskytnout na: intervenční sklady

• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, nesmí být žadatel velký podnik

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(článek 17, odstavec 1., písmeno b))



• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, musí mít podpora motivační účinek - za podporu s motivačním účinkem se považuje, pokud
žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci

• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, nebude dotace vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz

• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, nesmí být žadatel podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) nařízení Komise (EU) č. 702/2014

• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, se nesmí jednat o investice související s produkcí biopaliv nebo energie z obnovitelných zdrojů

• V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, je podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že
předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu
posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí;

• V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle výše uvedeného
zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele uvedené v Příloze 11 Pravidel. Toto čestné prohlášení se
doporučuje zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního
prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie.

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(článek 17, odstavec 1., písmeno b))



Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS (+ společné přílohy zmíněné v obecné části)

1. V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I 
Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá 
zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné 
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie.

• Přílohy stanovené MAS – pouze pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu

1. Doplňující údaje k hodnocení projektu

2. Osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce

3. Seznam vstupů

4. Výpis z katastru nemovitostí

5. Relevantní účetní doklady k prokázání výchozího stavu před realizací projektu (např. karty majetku, daňová evidence, odpisové karty
apod.)

Preferenční kritéria MAS jsou uvedena v Žádosti o Dotaci a formuláři Fiche 3 (ukázat?)

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(článek 17, odstavec 1., písmeno b))



Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností

(článek 19, odstavec 1., písmeno b))

Oblasti podpory

• Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Definice žadatele/příjemce dotace

• Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, i zemědělci

Druh a výše dotace, režim podpory

• 45 % - malé podniky

• 35 % - střední podniky

• 25 % - velké podniky

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 - viz příloha 4 Pravidel.

• Mikropodnik zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR

• Malý podnik zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR.

• Střední podnik zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 43 mil. EUR.



Způsobilé výdaje

• 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)

• 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)

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení,
nákup a výsadba doprovodné zeleně) – max. 30 % výdajů projektu

• nákup nemovitosti

Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s projektem jsou maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena
dotace na daný projekt (příloha č. 3 Pravidel pro žadatele - str. 91)

Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností

(článek 19, odstavec 1., písmeno b))



Kritéria přijatelnosti

1) Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):

• C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických
vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva)

• F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost)
• G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými

hmotami ve specializovaných prodejnách)
• I (Ubytování, stravování a pohostinství)
• J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61)
• M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70)
• N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby)
• N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1)
• N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti)
• N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav)
• N 82.92 (Balicí činnosti)
• P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.)
• R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
• S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost)
• S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost)
• S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností

(článek 19, odstavec 1., písmeno b))



2) Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze
ve vazbě na:

• venkovskou turistiku - Žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min.
2000 osob/rok. Objekt venkovské turistiky se musí nacházet na území obce do 25 tis. obyvatel

• ubytovací kapacitu - Ubytovací kapacita musí být ve vlastnictví žadatele, případně ubytovací kapacita je součástí projektu, případně
žadatel má uzavřenou smlouvu o spolupráci s provozovatelem ubytovací kapacity (např. o zajištění stravování pro hosty)

3) V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). Bude tedy možné podpořit maloobchod se smíšeným zbožím,
ve kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené.

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

Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností

(článek 19, odstavec 1., písmeno b))



Další podmínky

• Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a lesnických strojů (tj. Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských
a lesnických strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje);

• Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na
MAS, i ke dni podpisu Dohody, případně může svoji kategorii zmenšit

• 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
lůžek, maximálně však 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční
celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.)

• 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

Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností

(článek 19, odstavec 1., písmeno b))



• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno. 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: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné
břemeno.

• V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným
souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu.

Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za
libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR. Čestné prohlášení k de
minimis se přikládá při podpisu dohody.

Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností

(článek 19, odstavec 1., písmeno b))



Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS (+ společné přílohy zmíněné v obecné části)

1. V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km
od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok. V dokumentaci musí být
uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru dokumentu.

• Přílohy stanovené MAS – pouze pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu

1. Doplňující údaje k hodnocení projektu

2. Výpis z katastru nemovitostí

3. Relevantní účetní doklady k prokázání výchozího stavu před realizací projektu (např. karty majetku, daňová evidence, odpisové karty
apod.)

Preferenční kritéria MAS jsou uvedena v Žádosti o Dotaci a formuláři Fiche 4 (ukázat?)

Fiche 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností

(článek 19, odstavec 1., písmeno b))



Fiche 6 Neproduktivní investice v lesích
(článek 25)

Oblasti podpory
• Zvyšování environmentální a společenské funkce lesa s podporou činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení

rekreační funkce lesa

Definice žadatele/příjemce dotace

• vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL

• sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Druh a výše dotace, režim podpory

• 100 %

Způsobilé výdaje

• opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

• opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory

• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků

• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

• nákup pozemku



Kritéria přijatelnosti

• Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000

• PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou
lesní hospodářskou osnovou

Další podmínky

• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 702/201443 - za podporu s motivačním
účinkem se považuje, pokud žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz

• Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) nařízení Komise (EU) č. 702/2014

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno

• Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního
hospodářství, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči.

Fiche 6 Neproduktivní investice v lesích
(článek 25)



Fiche 7 Investice do lesnických technologií a zpracování les. 
produktů
(článek 26)

Oblasti podpory

• Investice do lesnických technologií a strojů, technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva

Definice žadatele/příjemce dotace

V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství:

• Držitelé lesů – soukromé osoby, spolky, obce, svazky obcí, školy

V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně:

• FO a PO poskytující služby v lesnictví

V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven:

• fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mokro, malého a středního podniku, a
obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

Druh a výše dotace, režim podpory

• 50 %



Způsobilé výdaje

• stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování

• 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 nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s projektem jsou maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na
daný projekt (příloha č. 3 Pravidel pro žadatele - str. 91)

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace – příloha č.
3 Pravidel pro žadatele (Pravidla pro operaci 19.2.1)

Preferenční kritéria MAS jsou uvedena v Žádosti o Dotaci a formuláři Fiche 6 (ukázat?)

Fiche 7 Investice do lesnických technologií a zpracování les. 
produktů
(článek 26)



Kritéria přijatelnosti

• V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství je žadatel vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo
vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné
lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální
výměře 3 ha

• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy
(utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu)

• V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost, mohou být podporovány jen lesní

školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

• V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, je žadatel evidován v systému evidence
reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti

• V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny
pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

• V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR vedenou plemennou knihu
a uznané chovatelské sdružení. Podpora se vztahuje jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky

Fiche 7 Investice do lesnických technologií a zpracování les. 
produktů
(článek 26)



• V případě investic do technického vybavení dřevozpracujících provozoven jsou investice související s použitím dřeva jako
suroviny nebo zdroje energie omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové
zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní
opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva

Další podmínky

• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 702/201452

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz

• Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) nařízení Komise (EU) č. 702/2014

• V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se místem realizace rozumí všechny pozemky určené k
plnění funkcí lesa, na kterých jsou stroje, technologie, zařízení nebo stavby využívány nebo umístěny.

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou:
vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, věcné břemeno. 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

• Více na str. 70 Pravidel pro žadatele

Fiche 7 Investice do lesnických technologií a zpracování les. 
produktů
(článek 26)



Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS (+ společné přílohy zmíněné v obecné části)

1. Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván, dle závazného vzoru uvedeného v Příloze 10
Pravidel – bude součástí formuláře Žádosti o dotaci

2. Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn.
protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené v přehledu pozemků dle přílohy
10 Pravidel pro žadatele

3. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení,
nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko
příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie.

4. Přílohy stanovené MAS – pouze pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu

1. Doplňující údaje k hodnocení projektu

2. Výpis z katastru nemovitostí

3. Relevantní účetní doklady k prokázání výchozího stavu před realizací projektu (např. karty majetku, daňová evidence, odpisové karty
apod.)

Preferenční kritéria MAS jsou uvedena v Žádosti o Dotaci a formuláři Fiche 7 (ukázat?)

Fiche 7 Investice do lesnických technologií a zpracování les. 
produktů
(článek 26)



Fiche 8 Sdílení zařízení a zdrojů
(článek 32. 2. c)

Oblasti podpory

• Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů.

• Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu,
kterých nedosahují, pokud působí samostatně.

• Podporovány budou společné investice na realizaci projektu.

• Fiche může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu.

• Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.

Spolupráce je umožněna v následujících záměrech:

a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské
produkty a jejich uvádění na trh

c) Spolupráce v odvětví lesnictví



Definice žadatele/příjemce dotace

• Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci do společnosti dle § 2716 a následných
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

• Žadatelem/příjemcem dotace je vždy vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl pověřen správou společných
věcí v případě neujednání sdružení majetku

Žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti v případě záměrů a), b)

• Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele) a který splňuje
definici mikropodniku

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu definovaných zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a který splňuje definici mikropodniku).

Žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti v případě záměru c)

• případě záměru c): Držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje definici mikropodniku nebo je fyzickou
osobou nepodnikající. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří.

Druh a výše dotace, režim podpory

• Záměry a), b) = 45 %, záměry c) = 50 %

Fiche 8 Sdílení zařízení a zdrojů
(článek 32. 2. c)



Způsobilé výdaje
Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace – příloha č. 3 Pravidel pro žadatele (Pravidla
pro operaci 19.2.1)

Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

• společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro živočišnou nebo rostlinnou výrobu

• nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných zemědělských nebo potravinářských staveb (včetně nezbytných
manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)

• společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, jejich finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s dohledatelností produktů).

Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů na zemědělské a
nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh

• Společné pořízení strojů, technologií a zařízení pro zpracování zemědělských a ostatních produktů zemědělského podniku, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)

• výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných budov pro zemědělství a potravinářství (včetně nezbytných manipulačních
ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)

Dotaci nelze poskytnout na nákup všech druhů traktorů, valníku, přípojných zařízení pro přepravu (vlečky) a kombajnu pro sklizeň
obilnin.

Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví

• Výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek

• společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování
potěžebních zbytků

Fiche 8 Sdílení zařízení a zdrojů
(článek 32. 2. c)



Kritéria přijatelnosti

• Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu spolupráce (v podnikatelském plánu je uveden cíl spolupráce,
konkrétní aktivity, identifikováni partneři spolupráce a jejich role; podnikatelský plán spolupráce dále stanoví
harmonogram a rozpočet spolupráce; musí být popsán očekávaný přínos spolupráce)

• Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit vztahujících se k projektu, které již probíhají

• Příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření - při Žádosti o platbu na MAS vyplní Formulář pro
zveřejnění výsledků projektu Spolupráce PRV na období 2014–2020 v internetové aplikaci „Projekty spolupráce PRV“

• V případě záměru a. se projekt týká zemědělské prvovýroby nebo zpracování zemědělských produktů nebo uvádění
zemědělských produktů na trh. Výrobní proces se pak musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden (viz Příloha 9
Pravidel)

• Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci do společnosti dle § 2716 a následných
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

• V případě záměru b) se projekt týká zpracování nebo uvádění na trh zemědělských i nezemědělských produktů, kdy
minimálně jeden vstup tvoří zemědělský produkt. Tyto činnosti lze kombinovat i s činnostmi uvedenými v záměru a.

Fiche 8 Sdílení zařízení a zdrojů
(článek 32. 2. c)



Další podmínky - výběr

• Podepsaná společenská smlouva – předkládaná při podání ŽoD

• Předmět dotace musí využívat všechny spolupracující subjekty

• Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně nezávislé a spolupracující subjekty nesmí být osobami blízkými (§
22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobami, které jsou personálně
propojeny - uvedené platí i ve vztahu subjektů spolupráce FO a PO (kdy je osobou blízkou člen statutárního orgánu)

• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

• Dotaci nelze poskytnout na nákup všech druhů traktorů, valníku, přípojných zařízení pro přepravu (vlečky) a kombajnu pro
sklizeň obilnin; K. Tato podmínka se nevztahuje na způsobilé výdaje uvedené v záměru c) Spolupráce v odvětví lesnictví

Podrobně na str. 75 – 76 pravidel 19.2.1 pro Žadatele

Fiche 8 Sdílení zařízení a zdrojů
(článek 32. 2. c)



Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS (+ společné přílohy zmíněné v obecné
části)

1. Podnikatelský plán dle osnovy uvedené v Příloze 18 Pravidel

2. V případě záměru c) Velikost sdruženého lesního majetku v držení společníků, dle závazného vzoru uvedeného v Příloze
10 Pravidel – je součástí formuláře Žádosti o dotaci

3. Společenská smlouva podepsaná v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za všechny
spolupracující subjekty - prostá kopie. Náležitosti smlouvy jsou uvedeny na str. 77 Pravidel pro žadatele

4. EIA – vyžaduje-li to charakter projektu– prostá kopie

5. Přílohy stanovené MAS – pouze pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu

1. Doplňující údaje k hodnocení projektu

2. Osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce

3. Výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce před podáním Žádosti o dotaci)

Preferenční kritéria MAS jsou uvedena v Žádosti o Dotaci a formuláři Fiche 8 (ukázat?)

Fiche 8 Sdílení zařízení a zdrojů
(článek 32. 2. c)



Děkuji Vám za pozornost

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit!

Petr Hůla

MAS Lašsko, z.s.

Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk

Tel.: +420 731 067 207

E-mail: maslassko@centrum.cz

www.maslassko.cz

https://www.facebook.com/MASlassko/
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