
Podmínky PRV v rámci SCLLD 
MAS Podještědí, z.s. – článek 20

Výzva č. 5  

Termín výzvy 18.3.2021 – 30.4.2021

Příjem žádostí na MAS 1 .4.2021 – 30.4.2021



Obce MAS Podještědí, z.s.



Informace k výzvě

• Termín vyhlášení výzvy: 18.3.2021

• Termín příjmu žádostí: 1.4.2021 – 30.4.2021

• Termín registrace na SZIF: 31.5.2021

• Celková alokace výzvy: 5 061 253,- Kč

• Způsob podání žádosti o dotaci: účtem žadatele portálem farmáře

• Termín příjmu příloh v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí 
na MAS v termínech viz. výše, vždy však po předchozí telefonické 
nebo emailové domluvě a upřesnění času, který je potřeba rezervovat.



Společné podmínky
• Pravidla pro žadatele –Pravidla 19.2.1 -Podpora provádění operací v rámci 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje –Platná pro rok 2021- Sekce 
Ke stažení na webu SZIF nebo výzvy PRV na webu podjestedi.eu

• A –Obecné podmínky –pro všechny fiche

• B –Společné podmínky pro všechny aktivity

• C –Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků 

• D -Seznam příloh

• Lhůta vázanosti –5 let od převedení dotace na účet

• Projekt= konkrétní, ucelený soubor aktivit, které vedou k dosažení měřitelného 
cíle (v rámci fiche), tvoří samostatný funkční celek



Společné podmínky
• Portál farmáře –informační systém  - hlavní komunikační nástroj , přes 

systém stažení ŽOD, podání na MAS, podání na SZIF, změnová hlášení, 
ŽOPL 

• Změna doručování dokumentů 
• dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se žadatel/příjemce dotace 

do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí 

• Nepřihlásí-li se žadatel/příjemce dotace do svého účtu ve lhůtě 10 dnů ode dne, 
kdy byl dokument na Portálu farmáře zveřejněn, považuje se tento dokument za 
doručený posledním dnem této lhůty.

• V případě dokumentů a formulářů, pro které není nastaveno primárně 
elektronické podání přes Portál farmáře, je jejich podání možné prostřednictvím 
poštovního doručovatele nebo osobně či prostřednictvím MAS na Podatelně 
příslušného RO SZIF, případně elektronicky z datové schránky žadatele/příjemce 
dotace 



Společné podmínky
• Žadatel zabezpečuje financování z vlastních zdrojů,  dotace ex -post .

• Za plnění podmínek odpovídá výhradně žadatel

• Žadatel –uchovává doklady 10 let od poskytnutí dotace.

• Při podpisu Dohody –Žadatel prokazuje vypořádané závazky vůči FÚ.

• Žádost –vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře –jedinečná pro žadatele.

• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu Dohody se SZIF

• Žadatel nesmí být v likvidaci, nedluží FÚ

• Předmět projektu –provozován výhradně žadatelem a ve vlastnictví žadatele (po celou lhůtu 
vázanosti projektu).

• Dotace na způsobilé výdaje, ceny odpovídají cenám v místě a čase obvyklým,  kladné 
zhodnocení aspektů:

• -hospodárnost (dodržení limitů, co nejnižší náklady)
• -efektivnost (rozsah, kvalita a přínos s co nejmenšími náklady)
• -účelnost (dosažení cíle)

• Realizace výdajů – probíhá z vlastního účtu žadatele , bezhotovostní platbou, v hotovosti max. 100 
tisíc/projekt).



Společné podmínky
• ŽOD samostatně za každou fichi – čl. 20 jedna žádost 

na režim podpory – 20 a) jen režim nezakládající 
veřejnou podporu

• Žadatel nemůže po podání ŽOD na MAS měnit 
požadované bodové hodnocení

• Přidělené body jsou závazné

• Změna režimu podpory ani navýšení dotace po 
zaregistrování ŽOD není možné



Společné podmínky
• B -Společné podmínky –pro všechny fiche!

• Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je dotace –min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč –
MAS může upravit

• Realizace –na území MAS, projekt v souladu se SCLLD

• Uspořádání vlastnických vztahů k nemovitostem –prokazuje při kontrole na místě  
(vlastnictví, spoluvlastnictví –min.50 %,  nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka a 
právo stavby)  - specifikováno u každého článku

• Žádost obdrží min. počet bodů daných dle fichí

• Pozor pokud část objektu (podpořeného) slouží  k jiným účelům –viz Příloha 15 
Pravidel -propočet dle podlahové plochy

• Pracovní místa –musí se vytvořit do 6 měsíců od převedení dotace na účet –závazek 
3 roky(u velkých podniků –5 let, VP >250 zaměstnanců) –Příloha 14 Pravidel

• Pokud způsobilé výdaje > 1 mil. Kč –prokazuje žadatel finanční zdraví (dle typu 
účetnictví se doplní údaje do formuláře za 3 poslední účetní období, lze zohlednit 
mimořádné události) –viz metodika 



Fiche č. 5 –Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

➢a) Veřejná prostranství v obcích

➢Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: 
➢náměstí, 

➢návsi, 

➢tržiště, 

➢navazující prostranství obecního úřadu,pošty, kostela, hřbitova, železniční 
stanice 

➢dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.



VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
náměstí, náves, tržiště

Náměstí Veselí nad Lužnicí Loučka ( Rajhradice)













Fiche č. 5 –Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

➢Definice žadatele/příjemce dotace

➢ Obec nebo svazek obcí

➢Druh a výše dotace, režim podpory 

➢Výše dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
➢ spoluúčast 20%
➢ režim nezakládající veřejnou podporu 



Fiche č. 5 –Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

➢Způsobilé výdaje

➢vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství
➢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) 



Fiche č. 5 –Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

➢vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření 
celkového charakteru veřejného prostranství 

➢herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) 









Fiche č. 5 –Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

➢ doplňující výdaje jako součást projektu 

➢parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% 
projektu 

➢ Nákup nemovitosti – max. 10% projektu



Fiche č. 5 –Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

Kritéria přijatelnosti

• Výdaje způsobilé pro podporu - soulad s plány rozvoje obcí a vesnic ve 
venkovských oblastech a jejich základních služeb a  soulad s příslušnou 
strategií místního rozvoje. 

• Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce 
(strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21) je povinnou přílohou 

• Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce. 



Fiche č. 5 –Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastechDalší podmínky

• Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz 
kapitola 1, písmeno mm)) 

• Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, 
musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí 
být jeho užívání zpoplatněno

• 3) Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, 
nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků 

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



Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Principy pro stanovení preferenčních kritérií

• Velikost obce (počet obyvatel) - preference menších obcí;

• Doba realizace projektu – preference projektů s kratší dobou realizace;

• Výše CZV projektu – preference projektů s nižšími CZV

• Vytvoření pracovního místa



Povinné přílohy pro všechny fiche
1.Podle Pravidel

-Stavební povolení/jiné opatření Stavebního úřadu – vydané, k dokládání příloh  
pravomocné

-Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace

-Půdorys stavby/dispozice technologie

-Katastrální mapa s vyznačením lokalizace projektu

-Formulář pro posouzení finančního zdraví  (pokud ZV projektu >1 mil.Kč)

-Prohlášení o zařazení velikosti podniku (Příloha 5 Pravidel)

-Znalecký posudek (u nákupu nemovitosti)

- Fotodokumentace místa realizace ( netýká se mobilních strojů)



Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o 
dotaci na MAS
kapitola č.4.3. pravidel pro operaci 19.2.1

➢ Podané Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové 
správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt.

➢ V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s 
pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci minimálně však 5 pracovních dní. Žadatel může 
provést opravu maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS 
administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci

➢ O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly



Hodnocení projektů/výběrová komise
kapitola č.4.4 pravidel pro operaci 19.2.1

➢ U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol dle kapitoly 4.3., provede Výběrový orgán MAS za každou 
Fichi věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS

➢ Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a provede výběr 
Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou 
výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MAS, a to maximálně do 20 pracovních dnů od provedení 
věcného hodnocení (výběr schvaluje Programový výbor MAS).

➢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.



Administrace na SZIF

➢Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a předá žadateli 
minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě 
MAS (do 28.5.2021)

➢Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu farmáře na 
příslušný RO SZIF nejpozději 31. 5. 2021

➢Odeslání Žádosti o dotaci včetně příloh prostřednictvím Portálu farmáře ze strany žadatele 
může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou!

➢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 - 31. 5. 2021

➢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



Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení

➢Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení 
včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS v termínu do 63. 
kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve 
výzvě MAS, a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě.

➢Na RO SZIF v termínu do 70. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci 
na RO SZIF

➢ Předložení příloh a aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci se provádí dle postupu pro 
podání Žádosti o dotaci a pro předložení povinných příloh, příp. nepovinných příloh v operaci 
19.2.1, který je na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz; vybrané přílohy 
dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení může žadatel vzhledem k jejich 
velikosti, příp. formátům, předložit na podatelnu příslušného RO SZIF v listinné podobě osobně 
nebo poštou či prostřednictvím příslušné MAS

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


Děkuji za pozornost
Ing. Jitka Tvrzníková – manažer MAS pro PRV

604 205 709

jitka.tvrznikova@seznam.cz


