
seminář pro žadatele PRV 
Výzva MAS č. 2

25.1.2018



VÝZVA MAS Č. 2
PROGRAMU 

ROZVOJE 
VENKOVA 

Seminář pro žadatele

25.1.2018



MAS PLOŠTINA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Termín vyhlášení výzvy 15. 1. 2018 

Příjem žádostí a příloh od 29. 1. 2018 

do 15. 2. 2018 (12:00) 

Termín registrace na RO SZIF 13. 4. 2018 

Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč 

Územní vymezení Území MAS Ploština
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MAS PLOŠTINA

FICHE

FICHE 1 Podpora malých a středních podniků 

800 000,- Kč

FICHE 3 Investice do zemědělských podniků 

650 000,- Kč

FICHE 4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

513 413,- Kč



MAS PLOŠTINA

FICHE 1
Žadatel dotace: podnikatelské subjekty (FO a PO) 

mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech zemědělští 
podnikatelé bez ohledu na velikost 
podniku 

Výše dotace: 25 %; 35 %; 45 % (dle typu příjemce)
Způsobilé výdaje: Podporovány budou investice do 

vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

• stavební obnova či nová výstavba provozovny nebo kanceláře
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost 
• nákup nemovitostí (max. 10 % celkových výše způsobilých výdajů)
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FICHE 1 – přijatelnost
• Sportovní, zábavní, rekreační činnost a stravování pouze 

ve vazbě na venkovskou turistiku a nebo malokapacitní
ubytování 

• Nemůže žádat žadatel, který 2 roky před podání ŽOD na 
MAS ukončil stejnou nebo obdobnou činnost

• Nelze pořídit zemědělské a lesnické stroje 

• Kategorii podniku deklarovanou při podání ŽOD musí 
žadatel dodržet do podpisu Dohody 

• Výdaje související s ubytovacím zařízení jsou možné 
pouze do malokapacitních ubytoven s kapacitou 6 - 40 
lůžek
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FICHE 1 – preferenční kritéria
Vytvoření pracovního místa Finanční náročnost

Úvazek 1,0 a více 10 b ZV 50 000 - 400 000 Kč 20 b

Úvazek 0,40 - 0,99 5 b ZV 400 001- 800 000 Kč 10 b

Úvazek 0,0 - 0,39 0 b ZV 800 001 - 1 200 000  Kč 5 b

ZV 1 200 001 Kč a více 0 b

Velikost žadatele Zemědělský půdní fond

Mikropodnik 25  b Mimo zem.půd.fond 5 b

Malý podnik 20  b Zábor zem.půd.fond 0 b

Střední podnik 10  b

Velký podnik 0  b

Min. 20 b
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FICHE 3
Žadatel dotace: zemědělský podnikatel

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
+ 10 % navýšení pro mladé začínající zemědělce 
+ 10 % navýšení pro oblast čelící přírodním a jiným 
zvláštním omezením znevýhodněním 

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje

• stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě 
• stavby, stroje a technologie pro rostlinou a školkařskou výrobu 
• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v 

zemědělském podniku 
• nákup nemovitostí (max. 10 % celkových výše způsobilých výdajů))
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FICHE 3 – preferenční kritéria
Vytvoření pracovního místa Obnova staveb, pořízení strojů a technologií
Úvazek 1,0 a více 10 b Nové stroje či technologie 20 b
Úvazek 0,40 - 0,99 5 b Rekonstrukce či modernizace 15 b
Úvazek 0,0 - 0,39 0 b Nová výstavba 0 b

Druh výroby Zemědělský půdní fond
Živočišná 6 b Mimo zem.půd.fond 5 b
Rostlinná 4 b Zábor zem.půd.fond 0 b
Ostatní 0 b

Žadatel je mladý zač. zemědělec do 40 let.
Mladý začínající zemědělec 10 b
Mladý zemědělec do 40 let 5 b
Zemědělec nad 40 let 0 b
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FICHE 3 – preferenční kritéria
Nebyl sankciován za nedodržení protierozních opatření ochrany půdy
Ano 2 b
Ne 0 b

Efektivita realizace projektu
Výměra 0-50 ha/výdaje max. 400 000 Kč 10 b
Výměra 0-50 ha/výdaje vyšší než 400 000 Kč 0 b
Výměra 50,01-150 ha/výdaje max. 400 000 Kč 15 b
Výměra 50,01-150ha/výdaje max. 800 000 Kč 10 b
Výměra 50,01-150 ha/výdaje vyšší než 800 000 Kč 0 b
Výměra 150,01 ha a více/výdaje max. 400 000 Kč 20 b
Výměra 150,01 ha a více/výdaje max. 800 000 Kč 15 b
Výměra 150,01 ha a více/výdaje max. 1 200 000 Kč 10 b
Výměra 150,01 ha a více/výdaje vyšší než   1200 000 Kč 0 b

Min. 24 b
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FICHE 3 – limity
Stáje pro skot – skupinové ustájení max. 40 tis Kč/ustájovací místo

Stáje pro plemenné býky v produkci individuální ustájení max. 220 tis. Kč/ustájovací místo

Stáje pro prasnice nebo plemenné kance max. 80 tis Kč/ustájovací místo

Stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat max. 12 tis Kč/ustájovací místo

Stáje pro ovce a kozy max. 10 tis Kč/ustájovací místo

Dojírny pro krávy max. 400 tis Kč/místo v dojírně

Dojírny pro ovce a kozy max. 150 tis Kč/místo v dojírně

Sklady pro potřeby rostlinné výroby 
8 tis Kč/m3 (neplatí pro technologie čištění  
technologických vod)

Sklady pro potřeby živočišné výroby 4 tis Kč/m3

Nosné konstrukce chmelnic max. 1 mil Kč/ha

Nosné konstrukce sadů max. 330 tis Kč/ha (neplatí pro protikroupové systémy)

Samojízdné zemědělské stroje na sklizeň zeleniny max. 4 mil Kč/ks

Traktor a samojízdné stroje max. 2 mil Kč/ks

Zemědělské stroje – přívěsné max. 1,2 mil Kč/ks
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FICHE 4
Žadatel dotace: zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb.

výrobce potravin, surovin určených pro lidskou spotřebu, 
výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování,
uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

Výše dotace: Výstup NEANEX 35 %, 45 % (dle typu příjemce)
Výstup ANEX 50 %

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků

• výstavba, modernizace a rekonstrukce budovinvestice související s uváděním 
vlastních produktů na trh

• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
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FICHE 4 – preferenční kritéria
Velikost žadatele Zdrav.či soc.znevýhodněné zam. 
Mikropodnik 20  b 1 zdrav.či soc. zaměstnanec 10 b 

Malý podnik 15  b 0 zdrav.či soc. zaměstnanec 0 b 

Střední podnik 10  b

Velký podnik/nedoložil 0  b Zvýšení efektivity výroby

zvýšení efektivity technologie 10 b

Zkrácení dodavatelského řetězce nedojde ke zvýšení 0 b

Nová prodejna 20 b

Rekonstrukce prodejny 10 b

Nerelevantní 0 b Předmětem projektu je zpracování 
Mléko 20 b 

Ovoce, zelenina, obiloviny 18 b

Maso 16 b

Ostatní 0 b

Min. 25 b
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FICHE 4 – přijatelnost

• 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);
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
• Pořízení použitého movitého majetku
• Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
• Daň z přidané hodnoty u plátců DPH (pokud si mohou DPH nárokovat u FÚ)
• Prosté nahrazení investice
• Kotle na biomasu a bioplynové stanice a technologie na výrobu el. Energie
• Závlahové systémy a studny (včetně průzkumných vrtů)
• Výdaje do včelařství
• Zpracování produktů rybolovu, akvakultury a medu
• Obnova vinic, oplocení vinic a sadů
• Technologie pro zpracování vinných hroznů
• Nákup vozů kategorie L, M a N (vyjma N1, N2 u některých FICHI)
• Stroj vyrobený více jak 3 roky před datem podání Žádosti
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OBECNÉ PODMÍNKY

• Žádost o dotaci se registruje samostatně za 
každou Fichi 

• Na jednu Fichi je v dané výzvě příjmu žádostí 
možné odevzdat pouze jednu Žádost o dotaci 
konkrétního žadatele
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OBECNÉ PODMÍNKY
• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření 

smlouvy) nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS, 
uhrazeny nejpozději do data předložení žádosti o platbu 

• Skutečnosti, za které žadatel obdržel preferenční body, 
jsou pro žadatele závazné od data podání žádosti o dotaci 
(závazná 5 let – udržitelnost) 

• Vznik nových pracovních míst: vytvoření do 6 měsíců od 
převedení dotace na účet příjemce (udržitelnost 3 roky –
malý/střední podnik, 5 let – velký podnik) 

• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody 
• Vázanost projektu na účel 5 let od převedení dotace na 

účet příjemce dotace
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OBECNÉ PODMÍNKY
• Financování projektu si žadatel zabezpečuje z vlastních 

zdrojů 
• nesmí být majetková/příbuzenská provázanost subjektů 

(prodávajícího, kupujícího) 
• Hotovostní platba v rámci projektu je možná maximálně 

do výše 100 tis. Kč 
• Bezhotovostní platba je možná pouze prostřednictvím 

vlastního bankovního účtu 
• Archivace dokumentů min. 10 let od proplacení dotace 
• Dodržení požadavků publicity 
• Místo realizace: nutno uvést všechna místa/pozemky, kde 

je majetek, který je předmětem dotace.
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ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM

Do 20 tis. Kč (bez DPH) 
Nákup přímo (max. do výše 100 tis. Kč 
bez DPH za projekt)

20 tis. Kč – 400 tis. Kč (bez DPH) Cenový marketing

20 tis. Kč – 500 tis. Kč (bez DPH) 
Cenový marketing (pokud žadatel není 
zadavatel podle §4 odst. 1 až 3 ZZVZ)

400 tis. Kč (resp. 500 tis. Kč) bez DPH a více
Výběrové řízení dle příručky pro 
zadávání veřejných zakázek
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI

•Žádost o dotaci je generována z Portálu Farmáře

• Možno osobně zřídit na podatelně Regionálního odboru Zlín (Zarámí 
88, 760 01 Zlín) 

• Elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny s 
elektronickým podpisem 

•Kompletně vyplněný formulář ŽOD je žadatelem předána na MAS přes PF 

•Příjem žádostí 29.1. - 15.2.2017 (15.2.2018 do 12 h)

•Žadatel předá na MAS povinné, příp. nepovinné přílohy a obdrží písemné 
potvrzení o převzetí příloh 

•Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatně konzultovat na MAS

•Datum podání žádosti = datum podání žádosti přes Portál farmáře
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www.szif.cz
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Podání žádosti
Zde naleznete „instruktážní 
list“ k vyplnění žádosti o 
dotaci. 
• Tlačítko „kontrola 
vyplněných údajů“ použijte 
vždy před odevzdáním na 
MAS. 
• Pozor na „připravit žádost 
pro elektronický podpis“, 
žádost se uzavře a nelze ji 
dále měnit a ukládat.
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Hodnocení projektů
• Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti probíhá jako 

první fáze hodnocení projektů pracovníky MAS. Použije se 
pravidlo kontroly 4 očí 

• Předvýběr projektů (věcné hodnocení) provádí Výběrová 
komise, a to na základě objektivních kritérií (schváleno 
programovým výborem MAS) 

• Věcné hodnocení provádí dva (nezainteresovaní) hodnotitelé z 
Výběrové komise 

• Programový výbor (rozhodovací orgán MAS) schválí projekty k 
financování na základě návrhu Výběrové komise

Všechny osoby zapojené do procesu hodnocení podepíší Čestné 
prohlášení o nepodjatosti.
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
• Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti předá žadateli min. 3 pracovní 

dny před finálním termínem registrace na RO SZIF (13.4.2018)

• Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh verifikovaných od MAS pošle přes 
svůj účet na Portálu Farmáře (nejpozději 13.4.2018) - Možno pouze 
jedenkrát! 

• RO SZIF provede registraci Žádosti o dotaci (k datu 13.4.2018)

• O zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován 
prostřednictvím Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
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SHRNUTÍ NA ZÁVĚR
• Příjem žádosti v kanceláři MAS do 15. 2. 2018 (12:00) 

• Všechny potřebné dokumenty na webu MAS www.mas.plostina.cz

• Během přípravy a realizace doporučujeme konzultovat s MAS
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KONTAKTY

Petr Machů 

petrmachu@seznam.cz

776 160 680

Lenka Častulíková 

l.castulikova@seznam.cz

724 224 656, 724 704 366 

mailto:petrmachu@seznam.cz
mailto:l.castulikova@seznam.cz

