
VÝZVA MAS Č. 6 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seminář pro žadatele 17.04.2019



HARMONOGRAM

Termín vyhlášení výzvy 27.03. 2019

Příjem žádostí od 27.03.2019 
do 29.04.2019 

Termín registrace na RO SZIF 20.05.2019

Min. výše způsobilých výdajů 50 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč



Územní 
vymezení 
MAS 
Bojkovska



Veškeré informace 
na webu MAS:

www.bojkovsko.cz



FICHE

FICHE 4 Podpora zakládání a rozvoje podnikání

Alokace 900 000 Kč



FICHE 1
Žadatel dotace: Podnikatelské subjekty (FO a PO) -
mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.

Výše podpory: Podpora (pro oba režimy podpory) je
poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to
ve výši:
- 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké

podniky
- 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední

podniky
- 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé

podniky

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 
- viz Příloha 4 Pravidel.



Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout pouze na investiční
výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.

• 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
bez podkategorie G, 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) – tvoří maximálně 30% projektu.výdaje na vlastní
realizaci projektu

• nákup nemovitosti



Fiche 4 - Přijatelnost
• Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických 

činností (CZ-NACE)

• Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování
• a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo 

ubytovací kapacitu

• V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. non-annex, případně v kombinaci s 
produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. annex (převažovat musí 
tržby za produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU); C. 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.

• V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU

• 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



Další podmínky 
• Dotaci nelze poskytnout na: podnikání v oblasti 

dotačního poradenství, nákup zemědělských a 
lesnických strojů

• 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

+ další podmínky uvedeny v PRAVIDLA, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova na období 
2014–2020



Přílohy při podání Žádosti o dotaci 
na MAS pro FICHE 4

• 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; C.

• V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu 
výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být 
modernizována – prostá kopie.

• V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního 
sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá 
kopie. 

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku - doloží vyplněnou 
přílohu č. 5 dle pravidel 19.2.1 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 
malých či středních podniků (příloha je předkládána v podobě vyplněného elektronického 
formuláře s příponou.pdf, který je k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz a také na www.bojkovsko.cz.



Obecné přílohy při předkládání 
Žádosti o dotaci na MAS
• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu pravomocný správní akt stavebního 

úřadu

• V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu - stavebním úřadem ověřená 
projektová dokumentace

• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 
stavby/technologie

• 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 

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

• 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 

• Fotodokumentace – fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u 
vzdělávání a v případě pořízení mobilních strojů). 



FICHE 4 – preferenční kritéria
Doba realizace

Velikost podniku/žadatele 

Podání Žádosti o platbu za 
více než 12 měsíců

0

Podání Žádosti o platbu do 
12 měsíců včetně

15

Výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace

Minimálně je potřeba 
50% bodů – tj. 20 
bodů! 

V rozmezí 700 001 Kč a více 0

V rozmezí 300 001 - 700 000 Kč 5

V rozmezí 50 000 - 300 000 Kč 10

Žadatel je velký podnik 0

Střední podnik 5

Malý podnik 10

Mikropodnik 15



Fiche 4 - Limity
Popis výdaje Maximální hodnota 

Doplňující výdaje jako součást 

projektu
maximálně do výše 30% výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace 



OBECNÉ PODMÍNKY

• za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné
odeslat pouze jednu Žádost o dotaci
konkrétního žadatele na stejný předmět
podnikání !

• žadatelem požadované bodové hodnocení v
Žádosti o dotaci nemůže být ze strany
žadatele/příjemce dotace po podání Žádosti o
dotaci na MAS jakkoliv měněno a upravováno



OBECNÉ PODMÍNKY
• změnu procenta a/nebo výše dotace lze po podání Žádosti o dotaci na MAS provést

pouze v případě opravy zřejmých chyb v podané Žádosti o dotaci na základě výzvy
MAS

• dodatečné navýšení výše dotace po zaregistrování na RO SZIF není možné

• lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce dotace

• místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny
nemovitosti/technologie (včetně souvisejících objektů)/jiné movité majetky, které
jsou předmětem projektu, v případě nákupu movitého majetku se místem realizace
rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci, v
případě měkkých akcí se místem realizace rozumí místo, kde se předmětná akce
koná; v případě, že je umístěn na více místech, žadatel uvede všechna místa

• 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 a právo stavby.
U každého článku je upřesněno, jaké uspořádání právních vztahů k nemovitostem
připouští.



OBECNÉ PODMÍNKY

• Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu
udržitelnosti projektu

• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni podání
žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny nejpozději do data předložení žádosti o platbu

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

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

• 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



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)

Více nebo je rovna 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v 
případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není 
veřejným nebo dotovaným zadavatelem.

Viz Pravidla pro žadatele a Příručka o zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020 



PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost o dotaci je generována z Portálu Farmáře

– Možno osobně zřídit na podatelně Regionálního odboru SZIF Uherské Hradiště

(Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště)

– Elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny s elektronickým

podpisem

• Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatně konzultovat na MAS

• Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na 
MAS přes Portál farmáře, a to v termínu stanovém výzvou MAS 

• Současně se Žádostí o dotaci žadatel podá na MAS přes Portál 
farmáře přílohy (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich 
velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě a o jejich 
předání na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení)

• Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum 
podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře



PODÁNÍ ŽÁDOSTI



PODÁNÍ ŽÁDOSTI



Najít 6. Výzvu MAS Bojkovska



!





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



HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti probíhá jako první
fáze hodnocení projektů pracovníky MAS. Použije se pravidlo
kontroly 4 očí

Předvýběr projektů (hodnocení) provádí Výběrová komise, a to na
základě objektivních kritérií (schváleno PV MAS)

Věcné hodnocení provádí (nezainteresovaní) hodnotitelé z Výběrové
komise

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

Více viz Vnitřní předpis č. 02/2018 Interní postupy Program rozvoje 
venkova MAS Bojkovska, z. s. 



PODÁNÍ ŽÁDOSTI
MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci
vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS

Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti předá žadateli min. 3 pracovní dny před finálním termínem
registrace na RO SZIF (20.5.2019)

Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a společně s finální verzí
povinných, příp. nepovinných příloh předá žadateli přes Portál farmáře

Možno pouze jedenkrát!

Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu farmáře na příslušný
RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému
ověření jejich způsobilosti před schválením

RO SZIF provede registraci Žádosti o dotaci po jejím odeslání žadatelem přes Portál farmáře, za datum
registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální registrace na RO SZIF stanovené ve
výzvě MAS

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,







SHRNUTÍ NA ZÁVĚR

Příjem žádosti do 29.04.2019

Všechny potřebné dokumenty na webu MAS

www.bojkovsko.cz

Konzultace:

Ing. Veronika Hurbišová

hurbisova@bojkovsko.cz

+420 777 248 293

http://www.bojkovsko.cz/
mailto:hurbisova@bojkovsko.cz


Děkuji za pozornost


