
2. Výzva MAS Zubří země 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

22. únor 2018, Bystřice nad Pernštejnem

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele 
je podpořen z projektu REALIZACE SCLLD MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – REŽIJNÍ VÝDAJE                             

s reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002169, který je spolufinancován Evropskou unií.



Program semináře

➢ Základní údaje o výzvě

➢ Společné podmínky

➢ Financování projektu

➢ Povinné přílohy všech Fichí

➢ Představení vyhlašovaných Fichí včetně výkladu 
preferenčních kritérií

➢ Co nelze podpořit z výzvy

➢ Důležité dokumenty

➢ Zřízení přístupu do Portálu farmáře

➢ Podrobné instrukce k vyplnění žádosti o dotaci

➢ Průběh administrace žádostí o dotaci
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Základní údaje o výzvě



Základní údaje

➢ Vyhlášení výzvy: 15. února 2018

➢ Příjem žádostí: 1. března – 28. března 2018

➢ Termín registrace na RO SZIF: 30.června 2018

➢ Způsob podání žádostí a příloh: komplet

elektronicky přes Portál farmáře !!!

➢ Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč

➢ Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

➢ Územní vymezení: celé území MAS
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Území 
MAS Zubří země
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Vyhlášené Fiche v 2. výzvě PRV

Číslo Název Fiche
Vazba na 

článek
Alokace

F7 Modernizace zemědělského podnikání Čl.17.1.a 2 500 000 Kč

F8 Modernizace zpracování zemědělských produktů Čl.17.1.b 3 000 000 Kč

F11 Podpora ekologické stability Čl.17.1.c 2 000 000 Kč

F12 Modernizace nezemědělského podnikání Čl.19.1.b 5 000 000 Kč

F13 Posilování ekologické stability lesů Čl.24.1.a 2 000 000 Kč

F15
Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 

hospodářství a navazujících oborů
Čl.26 2 000 000 Kč
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Společné podmínky



Společné podmínky
• Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele!

• Nákup nemovitostí – maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je

stanovena dotace na daný projekt

• Výdaje související s marketingem max. 100 000 Kč

• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni

podání žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny nejpozději do data předložení

žádosti o platbu

• Místo realizace projektu: území MAS

• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody

• Vázanost projektu na účel 5 let od převedení dotace na účet příjemce

dotace

• Archivace dokumentů min. 10 let od proplacení dotace

• Dodržení požadavků na publicitu projektu
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Společné podmínky
• Žádost musí získat minimální počet bodů v rámci preferenčních

kritérií (minimum je 50 bodů z celkového počtu 100 bodů)

• Vznik nových pracovních míst: vytvoření již od podání Žádosti o dotaci do
max. 6 měsíců od převedení dotace na účet příjemce; udržitelnost 3 roky
(malý nebo střední podnik) / 5 let (velký podnik) – více viz. Příloha 14
Pravidel: Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených
pracovních míst

• Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro žadatele/příjemce
dotace závazné od data podání žádosti o dotaci po dobu udržitelnosti
projektu – 5 let (mimo kategorie podniku, která je závazná do data podpisu
Dohody)

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem – v případě
stavebních prací: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné
břemeno (shodné také pro stroje, technologie nebo vybavení + navíc
nájem, výpůjčka) – přesný rozsah upřesněn u každého opatření
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Financování projektu



Financování projektu
• Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje nejprve z vlastních

zdrojů

• Hotovostní platba max. 100 000 Kč.

• Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu

• Katalog stavebních prací a materiálu: ÚRS PRAHA a.s., RTS a.s., Callida
s.r.o.

• Zakázka do 20 000 Kč bez DPH: nákup přímo (max. do výše 100 000 Kč
bez DPH součtu těchto samostatných zakázek na projekt)

• Zakázka od 20 000 Kč bez DPH do 400 000 Kč bez DPH – cenový
marketing

• Zakázka od 20 000 Kč bez DPH do 500 000 Kč bez DPH – pokud žadatel
není veřejný nebo dotovaný zadavatel – cenový marketing

• Zakázka rovna nebo vyšší 400 000 Kč, resp. 500 000 Kč: výběrové řízení
(žadatel postupuje podle Příručky pro zadávání veřejných zakázek!)

Upraveno v Obecných pravidlech – čl. 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace
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Povinné přílohy všech Fichí



Povinné přílohy všech Fichí
Upraveno ve Společných podmínkách – čl. 6. Seznam předkládaných příloh a) Přílohy 

předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

• Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na
MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný (v případě veřejnoprávní
smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu

• Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, předkládá se stavebním úřadem ověřená
projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu

• Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením rozměrů (pokud není přílohou
PD)

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace (nelze v listinné podobě)

• Kategorie podniku podle velikosti: Příloha 5 Pravidel (neplatí pro Fichi 11, 13, 15)

• Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na
MAS

• Posouzení finančního zdraví (u projektu nad 1 000 000 Kč, provádí se za poslední 3
uzavřená účetní období, irelevantní pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace,
spolky, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti,
pobočné spolky, církevní organizace a náboženské společnosti, školní statky/podniky,
nadace a veřejné VŠ)
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FICHE 7

Modernizace zemědělského 
podnikání



Fiche 7: Modernizace zemědělského podnikání

Oprávněný žadatel:

• zemědělský podnikatel

Míra podpory:

• Dotace: 50%

• +10 % dotace pro LFA oblasti (spadají
tam všechny obce MAS);

• +10 % dotace pro mladého začínajícího
zemědělce
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Fiche 7: Modernizace zemědělského podnikání

Způsobilé výdaje (upraveno ve Specifických 

podmínkách)

1. Stavby, stroje a technologie pro školkařskou,
rostlinnou a živočišnou výrobu

2. Peletárny, jejichž veškerá produkce bude
spotřebována přímo v zemědělském
podniku

3. Investice související s pořízením mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu

4. Nákup nemovitostí (do 10% výdajů)
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Fiche 7: Modernizace zemědělského podnikání

Povinné přílohy (upraveno ve Specifických podmínkách) 

• v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov
vodní drůbeže - Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru (vydává krajské středisko AOPK ČR
nebo místně příslušná správa NP) – viz Příloha 7 Pravidel.

• 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

Nepovinné přílohy s vazbou na bodové zvýhodnění
• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za šetrnost/pozitivní dopad na životní prostředí

musí popsat do Žádosti o dotaci, jak šetrnost/pozitivní dopad na životnímu prostředí naplňuje

• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy, doloží při Žádosti o
dotaci výpis z katastru nemovitostí (elektronický náhled)

• v případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za velikost podniku, doloží při Žádosti o dotaci
vyplněnou přílohu č. 5 dle pravidel 19.2.1.

• v případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za ekologické podnikání, tak musí doložit platné
osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce, které je uděleno některou z kontrolních
organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o.,
KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., včetně jeho příloh. U žadatelů v
přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací
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Popis výdaje
Závazný přehled maximálních hodnot, na které 

může být poskytnuta dotace v rámci Fiche 7

Stáje pro skot – skupinové ustájení max. 40 000 Kč / ustajovací místo

Stáje pro plemenné býky v produkci – individuální 
ustájení

max. 220 000 Kč / ustajovací místo

Stáje pro prasnice nebo plemenné kance max. 80 000 Kč / ustajovací místo

Stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat max. 12 000 Kč / ustajovací místo

Stáje pro ovce a kozy max. 10 000 Kč / ustajovací místo

Dojírny pro krávy max. 400 000 Kč / místo v dojírně

Dojírny pro ovce a kozy max. 150 000 Kč / místo v dojírně

Sklady pro potřeby RV
max. 8 000 Kč / m3 (limit se nevztahuje na technologie 
čistění technologických vod)

Sklady pro potřeby ŽV max. 4 000 Kč / m3

Nosné konstrukce chmelnic max. 1 000 000 Kč / ha

Nosné konstrukce sadů
max. 330 000 Kč / ha (limit se nevztahuje na 
protikroupové systémy)

Samojízdné zemědělské stroje na sklizeň zeleniny max. 4 000 000 Kč / ks

Traktor a samojízdné stroje max. 2 000 000 Kč / ks

Zemědělské stroje – přívěsné max. 1 200 000 Kč / ks

Zemědělské stroje – nesené max. 500 000 Kč / ks 18



Preferenční kritérium Fiche 7 Body
Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro 
operaci 19.2.1.

Vytvoření 0,0 - 0,19 trvalého pracovního místa.
Vytvoření 0,2 - 0,39 trvalého pracovního místa.
Vytvoření 0,4 - 0,59 trvalého pracovního místa.
Vytvoření alespoň 0,6 trvalého prac.místa a více.

0
7
15
20

Finanční náročnost projektu.

Výše ZV je větší než 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.500.001,-Kč - 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.000.001,-Kč - 1.500.000,-Kč.
Výše ZV je 500.001,-Kč - 1.000.000,-Kč.
Výše ZV je do 500.000,-Kč včetně.

0
5
10
15
20

Podpora menší velkosti podniků/žadatelů.

Žadatel je v kategorii střední nebo velký podnik.
Žadatel spadá do kategorie malý podnik.
Žadatel spadá do kategorie mikropodnik.

0
7
15

Pozitivní dopad na životní prostředí

Projekt nevykazuje významný pozitivní dopad na živ. prostředí.
Projekt je s částečně pozitivním dopadem na živ. prostředí.
Projekt je s významným dopadem na živ. prostředí.

0
5
10
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Preferenční kritérium Fiche 7 Body
Délka realizace projektu.

Projekty s delší dobou realizace.
Projekty se střední dobou realizace.
Projekty se zkrácenou dobou realizace.

0
5
10

Využití stávajících zařízení a objektů.

Projekt je zaměřen na novostavbu.
Projekt využívá stávajících zařízení a objektů.

0
10

Projekt prvožadatele.

Ano (žadatel v minulosti předložil ŽoD na MAS)
Ne (žadatel v minulosti nepředložil ŽoD na MAS)

0
10

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Ne
Ano

0
5

Maximální počet bodů: 100

Minimální počet bodů: 50 20



FICHE 8

Modernizace zpracování 
zemědělských produktů



Fiche 8: Modernizace zpracování zemědělských produktů

Upraveno ve Specifických podmínkách

• Žadatel:
• Zemědělský podnikatel

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu

• Výrobce krmiv

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

• Dotace: 50 % - výstup uveden v příloze I Smlouvy o fungování EU
• 45 % - výstup není v příloze I, mikro + malý podnik

• 35 % - výstup není v příloze I, střední podnik

• Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv!

• Zpracování a uvádění na trh pouze surovin/výrobků uvedených v
příloze I Smlouvy o fungování EU (viz Příloha 9 Pravidel)

• Výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden (v tomto případě
ovšem nemůže být žadatelem velký podnik, podpora musí mít
motivační účinek-viz F12-slide 36 a splnit další podmínky uvedené v
Dalších podmínkách-str. 46-47 Pravidel)
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Fiche 8: Modernizace zpracování zemědělských produktů

Způsobilé výdaje (upraveno ve Specifických podmínkách)

1. Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků

2. Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov vč.
manipulačních ploch a nezbytných bouracích prací

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

4. Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

5. Investice související s uváděním vlastních produktů na trh
včetně marketingu

6. Pořízení užitkových vozů kategorie N1(do 3,5t) a N2 (3,5t – 12t)

7. Investice do zařízení na ČOV ve zpracovatelském průmyslu

8. Nákup nemovitostí (do 10 % výdajů)
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Fiche 8: Modernizace zpracování zemědělských produktů

Povinné přílohy (upraveno ve Specifických podmínkách)

• 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., (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.

Nepovinné přílohy MAS s vazbou na bodové zvýhodnění
• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za šetrnost/pozitivní dopad na životní prostředí

musí popsat do Žádosti o dotaci, jak šetrnost/pozitivní dopad na životnímu prostředí naplňuje

• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy, doloží při Žádosti o
dotaci výpis z katastru nemovitostí (elektronický náhled)

• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání místních zdrojů, musí popsat v
Žádosti o dotaci způsob, jakým dochází k přednostnímu zpracovávání a využívání vlastní
produkce nebo místních zdrojů (místních surovin) a musí předložit vyplněnou nepovinnou přílohu
MAS s názvem: „Seznam surovin“

• v případě, že žadatel požaduje bodové hodnocení za vlastní obchodní značku, musí popsaným
způsobem zanést do Žádosti o dotaci zda má nebo plánuje zavedení vlastní obchodní značky
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Popis výdaje
Závazný přehled maximálních hodnot, na které může být 

poskytnuta dotace v rámci Fiche 8

Investice ke 
zvyšování 
monitorování 
kvality produktů

- provozní laboratoře a související hardware a software - 1 000 000,- Kč

- dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (včetně 
chladící/mrazící jednotky)

nepřevyšuje 3,5 t – 700 000,- Kč
je v rozmezí 3,5 – 12 t – 1 500 000,- Kč

- chladící jednotka 500 000,- Kč

- mrazící jednotka 700 000,- Kč

Investice 
související s 
uváděním 
vlastních 
produktů na trh 
včetně 
marketingu

- dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (včetně 
chladící/mrazící jednotky)

nepřevyšuje 3,5 t – 700 000,- Kč
je v rozmezí 3,5 – 12 t – 1 500 000,- Kč

- pojízdná prodejna - 1 500 000,- Kč 25



Preferenční kritérium Fiche 8 Body

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 
19.2.1.

Vytvoření 0,0 - 0,19 trvalého pracovního místa.
Vytvoření 0,2 - 0,39 trvalého pracovního místa.
Vytvoření 0,4 - 0,59 trvalého pracovního místa.
Vytvoření alespoň 0,6 trvalého prac.místa a více.

0
7
15
20

Finanční náročnost projektu.

Výše ZV je větší než 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.500.001,-Kč - 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.000.001,-Kč - 1.500.000,-Kč.
Výše ZV je 500.001,-Kč - 1.000.000,-Kč.
Výše ZV je do 500.000,-Kč včetně.

0
5
10
15
20

Využívání místních zdrojů.

Ne – místní zdroje nejsou využívány.
Ano - místní zdroje jsou využívány.
Ano - místní zdroje jsou částečně využívány.
Ano - místní zdroje jsou maximálně využívány.

0
5
10
15

Délka realizace projektu

Projekty s delší dobou realizace.
Projekty se střední dobou realizace.
Projekty se zkrácenou dobou realizace.

0
5
10
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Preferenční kritérium Fiche 8 Body
Pozitivní dopad na životní prostředí

Projekt nevykazuje významný pozitivní dopad na živ. prostředí.
Projekt je s částečně pozitivním dopadem na živ. prostředí.
Projekt je s významným dopadem na živ. prostředí.

0
5
10

Využití stávajících zařízení a objektů.

Projekt je zaměřen na novostavbu.
Projekt využívá stávajících zařízení a objektů.

0
10

Projekt prvožadatele.

Ano (žadatel v minulosti předložil ŽoD na MAS)
Ne (žadatel v minulosti nepředložil ŽoD na MAS)

0
10

Vlastní obchodní značka

Žadatel nemá ani neplánuje vlastní obchodní značku.
Žadatel má nebo plánuje vlastní obchodní značku.

0
5

Maximální počet bodů: 100

Minimální počet bodů: 50
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FICHE 11

Podpora ekologické stability



Fiche 11: Podpora ekologické stability

Upraveno ve Specifických podmínkách 
Žadatel: obec nebo zemědělský podnikatel.

Dotace: 100 % 

Oblasti podpory:

• Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění
především zemědělských pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování
krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro
ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v
souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.

Realizací plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav se rozumí:

• opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků (mimo intravilán),

• protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,

• vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a
ochraně území před záplavami, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení
dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.)

• opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.
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Fiche 11: Podpora ekologické stability

Způsobilé výdaje (upraveno ve Specifických podmínkách)

1. zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,

2. stavební materiál,

3. nákup, výsadba a zajištění zeleně,

4. zařízení staveniště,

5. nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí
nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury) ve
vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob
(např. správců technické dopravní infrastruktury apod.),

6. projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost
během realizace projektu (maximálně do výše 20%
výdajů, ze kterých je stanovena dotace)
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Fiche 11: Podpora ekologické stability

Povinné přílohy (upraveno ve Specifických podmínkách)

• Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, vydané
pobočkou krajského pozemkového úřadu, jehož součástí je
předkládaný projekt.

• Mapa vhodného měřítka odpovídajícího plošnému rozsahu projektu s
vyznačením zájmového území (realizace projektu) potvrzená
příslušnou pobočkou krajského pozemkového úřadu.

• v případě budování prvků ÚSES – souhlasné stanovisko orgánu
ochrany přírody s realizací projektu.

• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle
závazného vzoru Přílohy 7 Pravidel (vydává správa národního parku
nebo regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky).
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Preferenční kritérium Fiche 11 Body

Finanční náročnost projektu.

Výše ZV je větší než 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.500.001,-Kč - 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.000.001,-Kč - 1.500.000,-Kč.
Výše ZV je 500.001,-Kč - 1.000.000,-Kč.
Výše ZV je do 500.000,-Kč včetně.

0
10
20
30
40

Návrh pozemkových úprav je realizován na více katastrálních území.

Realizace projektu na 1 katastrálním území.
Realizace projektu na 2 katastrálních území.
Realizace projektu na 3 a více katastrálních území.

0
15
30

Délka realizace projektu.

Projekty s delší dobou realizace.
Projekty se střední dobou realizace.
Projekty se zkrácenou dobou realizace.

0
10
20

Projekt prvožadatele.

Ano (žadatel v minulosti předložil ŽoD na MAS)
Ne (žadatel v minulosti nepředložil ŽoD na MAS)

0
10
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Minimální počet bodů: 50



FICHE 12

Modernizace nezemědělského 
podnikání



Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání

Upraveno ve Specifických podmínkách 

• Žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a 

malé podniky, jakož i zemědělci

• Dotace:

• 45 % - mikro podniky a malé podniky (FO a PO)

• 35 % - střední podniky – pouze zemědělci (nikoli FO a PO)

• 25 % - velké podniky – pouze zemědělci (nikoli FO a PO)
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Podporované jsou pouze investice do vybraných oblastí činnosti 
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE) 

C – zpracovatelský průmysl (vyjma 12.00, 25.40)

F – stavebnictví (vyjma 41.1)

G – velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 
(vyjma 46, 47.3)

I – ubytování, stravování, pohostinství

J – informační a komunikační činnost (vyjma 60, 61)

M – profesní, vědecké technické činnosti (vyjma 70)

N79 – činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby

N81 – činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (vyjma 81.1)

N82.1 – administrativní a kancelářská činnost

N82.3 – pořádání konferencí a hospodářských výstav

N82.92 – balicí činnost

P85.59 – ostatní vzdělávání

R93 – sportovní, zábavní, rekreační činnost

S95 – opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost

S96 – poskytování ostatních osobních služeb 35



Fiche 12 – Režim podpory

36

Žadatel vybírá ze 2 typů režimů podpory

1) REŽIM PODPORY DE MINIMIS = preferovaná možnost
• Žadatel tuto možnost vybírá, pokud splní následující podmínku: výše

podpory de minimis, kterou v minulosti dostal, nepřekročila za libovolná
tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období 200 000 EUR

• V případě, že žadatel vybere tuto možnost, musí doložit povinně přílohu č.
17 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
(formulář uveřejněn zde: http://zubrizeme.cz/prv-2-vyzva/)

2) Ten žadatel, který podmínku de minimis nesplňuje, musí vybrat REŽIM
BLOKOVÉ VÝJIMKY

• Pokud žadatel žádá v režimu blokové výjimky, musí doložit MOTIVAČNÍ
ÚČINEK (dokládá se tím, že veškeré faktury a další dokumenty musí mít
datum vystavení až po datu podání žádosti o dotaci)



Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání

Upraveno ve Specifických podmínkách 
• Činnosti R93 (sportovní, zábavní, rekreační činnost) a I56 (stravování a 

pohostinství) pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací 
kapacitu !!!

• 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 (tj. hotel, motel, penzion a další),
přičemž se musí jednat o zařízení s kapacitou 6 – 40 pevných lůžek

• Upozornění k projektům týkajících se ubytování: pokud daná obec v místě
realizace projektu vybírá poplatky z cestovního ruchu, žadatel se přihlásí k
poplatkové povinnosti u příslušné obce, a to nejpozději k datu předložení
žádosti o platbu na MAS!

• V případě zpracování produktů musí být výstupem procesu produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU

• V případě uvádění produktů na trh musí převažovat produkty neuvedené v
příloze I Smlouvy o fungování EU
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Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání

Upraveno ve Specifických podmínkách 

Podmínky platné pro režim blokové výjimky:

• Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici !!!!!

Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem:

• založení nové provozovny,

• rozšíření kapacity stávající provozovny,

• rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny nebo
za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny

Metodika pro stanovení kategorie provozovny je uvedena v příloze 16 Pravidel.

• V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o
nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném
účetním/daňovém období předcházejícím zahájení prací (účetní hodnotou se rozumí zůstatková hodnota majetku
po účetních odpisech)

• příjemce v čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční
investice, na niž se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o podporu, a
zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora
požaduje.
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Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání

Způsobilé výdaje (upraveno ve Specifických podmínkách)

1. 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)

2. 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)

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

4. nákup nemovitosti (do 10 % výdajů)
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Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání

Povinné přílohy (upraveno ve Specifických podmínkách)

• 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 - viz příloha: Vazba na
venkovskou turistiku

• V případě, že se projekt týká činností R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství) dle CZ NACE ve vazbě na ubytovací
kapacitu, doloží žadatel dokument prokazující, že ubytovací kapacita je ve
vlastnictví žadatele, případně že ubytovací kapacita je součástí projektu,
případně že žadatel má uzavřenou smlouvu o spolupráci s provozovatelem
ubytovací kapacity (např. o zajištění stravování pro hosty)

• 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

• V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření
výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého
majetku
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Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání

Nepovinné přílohy
Přílohy stanovené MAS pro prokázání naplnění Preferenčních kritérií

• Pokud chce být žadatel zvýhodněn v preferenčním kritériu „Pozitivní
dopad na životní prostředí" musí popsat do Žádosti o dotaci, jak naplňuje
pozitivní dopad (s ohledem na popis pozitivního dopadu v kritériu).

• Pokud chce být žadatel zvýhodněn v preferenčním kritériu "Využití
stávajících zařízení a objektů" musí doložit elektronický výpis z katastru
nemovitostí ne starší 3 měsíců před datem podání žádosti; dokládající, že
žadatel bude k realizaci projektu používat objekt, který už je v katastru
nemovitostí zaevidován.

• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za velikost podniku
– předloží 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 webových stránkách MAS.
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Preferenční kritérium Fiche 12 Body

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 
19.2.1.

Vytvoření 0,0 - 0,19 trvalého pracovního místa.
Vytvoření 0,2 - 0,39 trvalého pracovního místa.
Vytvoření 0,4 - 0,59 trvalého pracovního místa.
Vytvoření alespoň 0,6 trvalého prac.místa a více.

0
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Finanční náročnost projektu.

Výše ZV je větší než 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.500.001,-Kč - 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.000.001,-Kč - 1.500.000,-Kč.
Výše ZV je 500.001,-Kč - 1.000.000,-Kč.
Výše ZV je do 500.000,-Kč včetně.

0
5
10
15
20

Podpora menší velkosti podniků/žadatelů.

Žadatel je v kategorii střední nebo velký podnik.
Žadatel spadá do kategorie malý podnik.
Žadatel spadá do kategorie mikropodnik.

0
10
20

Délka realizace projektu

Projekty s delší dobou realizace.
Projekty se střední dobou realizace.
Projekty se zkrácenou dobou realizace.

0
5
10
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Preferenční kritérium Fiche 12 Body

Pozitivní dopad na životní prostředí

Projekt nevykazuje významný pozitivní dopad na živ. prostředí.
Projekt je s částečně pozitivním dopadem na živ. prostředí.
Projekt je s významným dopadem na živ. prostředí.

0
5
10

Využití stávajících zařízení a objektů.

Projekt je zaměřen na novostavbu.
Projekt využívá stávajících zařízení a objektů.

0
5

Projekt prvožadatele.

Ano (žadatel v minulosti předložil ŽoD na MAS)
Ne (žadatel v minulosti nepředložil ŽoD na MAS)

0
5

Maximální počet bodů: 100

Minimální počet bodů: 50
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FICHE 13

Posilování ekologické stability 
lesů



Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Upraveno v Specifických podmínkách

Žadatel:

• Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku,

popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

• Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů

nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo

vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

• Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části

nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

• Dotace: 100 %
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Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Způsobilé výdaje (upraveno ve Specifických podmínkách)

1. výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení
bystřin

2. preventivní protipovodňová opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění
koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení
břehů

3. protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich
povodích – např. hrazení a stabilizace strží, zábrany
sesuvů půdy, sanace erozních rýh

4. projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost
během realizace projektu, maximálně však do výše 20 %
výdajů, ze kterých je stanovena dotace
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Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Povinné přílohy (upraveno ve Specifických podmínkách)

• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného
vzoru Přílohy 7 Pravidel (vydává správa národního parku nebo regionální
pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky).

• Souhlas odborného lesního hospodáře (OLH) s technickým řešením
projektu - předvyplněný vzor bude součástí formuláře Žádosti o dotaci.

• Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti
odborného lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., lesního
zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů). Osoba, které je udělena licence, musí být
shodná s osobou, která potvrdila technické řešení projektu.

• V případě, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, pak projektová
dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou.

• V případě realizace výdajů na vodním toku, který je v katastru veden jako
vodní plocha a není PUPFL, předloží žadatel doklad o tom, že je
správcem tohoto vodního toku.
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Preferenční kritérium Fiche 13 Body

Délka realizace projektu

Projekty s delší dobou realizace.
Projekty se střední dobou realizace.
Projekty se zkrácenou dobou realizace.

0
15
30

Finanční náročnost projektu.

Výše ZV je vyšší než 1.950.000,-Kč. 
Výše ZV je 1.850.001,- 1.950.000,- Kč.
Výše ZV je 1.750.001,- 1.850.000,- Kč.
Výše ZV je do 1.750.000,- Kč včetně.

0
10
20
30

Pozitivní dopad na životní prostředí

Projekt nevykazuje významný pozitivní dopad na živ. prostředí.
Projekt je s částečně pozitivním dopadem na živ. prostředí.
Projekt je s významným dopadem na živ. prostředí.

0
10
20

Projekt prvožadatele.

Ano (žadatel v minulosti předložil ŽoD na MAS)
Ne (žadatel v minulosti nepředložil ŽoD na MAS)

0
10

Zvýhodnění spolupráce více odvětví 

Projekt není realizován s přihlédnutím k principům víceodvětvové spolupráce.
Projekt je realizován s přihlédnutím k principům víceodvětvové spolupráce.

0
10
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Maximální počet bodů: 100

Minimální počet bodů: 50



FICHE 15

Zvyšování konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a 
navazujících oborů



Fiche 15: Zvyšování konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a navazujících oborů

Upraveno v Specifických podmínkách

Žadatel:

1. V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: držitelé
(vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými
osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, VŠ se
školním lesním podnikem, SŠ nebo učilišti se školním polesím, obcemi, PO
zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji, dobrovolné svazky obcí.

2. V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně: rovněž FO nebo
PO poskytující služby v lesnictví (malý a střední podnik)

3. V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: FO nebo
PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (mikro, malý nebo
střední podnik), obce a PO založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné
svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

Dotace: 50 %

50



Fiche 15: Zvyšování konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a navazujících oborů

Způsobilé výdaje (upraveno ve Specifických podmínkách)

1. Stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu
lesních porostů, včetně dopravy dříví

2. Stroje ke zpracování potěžebních zbytků

3. Stroje pro přípravu půdy před zalesněním

4. Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou
činnost

5. Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest

6. Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

7. Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a
technologické vybavení

8. Nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu
(do 10 % výdajů)

51



Fiche 15: Zvyšování konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a navazujících oborů
Další podmínky
• v případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství musí žadatel

hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté
platné lesní hospodářské osnovy, a to na minimální výměře 3 ha

• u investice do pořízení koně - podpora pouze plemen chladnokrevných koní, kteří
absolvovali výkonnostní zkoušky

• pouze stroje určené pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL)

• pouze stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany
půdy

• Lesní školkařská činnost: žadatel musí být evidován v systému evidence reprodukčního
materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti

• Dřevozpracující provozovny: použití dřeva jako suroviny omezeno na všechny pracovní
operace před průmyslovým zpracováním (= papírenský průmysl); za prům. zpracování se
nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary; a dále sušení a
impregnace masivního dřeva (nepodporuje se ostatní navazující zpracování dřeva,
včetně technologie pro výrobu nábytku, dveří, oken a zárubní).

• Dotaci nelze poskytnout na: zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje,
velkoplošné dělicí a formátovací pily, technologie na zpracování energetických plodin a
rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro výrobu el. energie k dodávkám
do veřejné sítě; v případě lesní školkařské činnosti: osobní či nákladní automobil.
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Fiche 15: Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 

hospodářství a navazujících oborů

Povinné přílohy (upraveno ve Specifických podmínkách)

• Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván – bude
součástí formuláře Žádosti o dotaci.

• Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o
převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát lesní
hospodářské osnovy) pro PUPFL

• 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.

Nepovinné přílohy MAS s vazbou na bodové zvýhodnění
• v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy, doloží při

Žádosti o dotaci výpis z katastru nemovitostí (elektronický náhled)
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Popis výdaje
Závazný přehled maximálních 

hodnot, na které může být 
poskytnuta dotace v rámci Fiche 15

Přibližovač (skidder) – dříve (Speciální) lesnický traktor 5 000 000 Kč

Traktor 50-150 kW pro práci v lese (lesnický traktor 
nebo zemědělský traktor s lesnickou nástavbou –
venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro 
ochranu zadního skla a bočních skel, čelním 
rampovačem a lanovým navijákem pro 
soustřeďování dříví) 

4 000 000 Kč

Traktor do 50 kW pro práci v lese (lesnický traktor 
nebo zemědělský traktor s lesnickou nástavbou –
venkovním rámem kolem kabiny, drátěnou sítí pro 
ochranu zadního skla a bočních skel a lanovým 
navijákem pro soustřeďování dříví) 

1 500 000 Kč

Kůň pro práci v lese 100 000 Kč

Vyvážeč (forwarder) do 150 kW 5 000 000 Kč
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Popis výdaje
Závazný přehled maximálních 

hodnot, na které může být 
poskytnuta dotace v rámci Fiche 15

Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem 

s drapákem pro nakládání dříví 
3 000 000 Kč

Samochodný naviják (železný kůň) 600 000 Kč 

Lanový naviják pro soustřeďování dříví 800 000 Kč 

Čelní rampovač/nakladač 450 000 Kč 

Štěpkovač klestu 800 000 Kč 

Štípací a kráticí stroje na palivové dřevo 700 000 Kč 

Zatloukač/zatlačovač/zapichovač kůlů a sloupků 320 000 Kč 

Jednonápravový plošinový traktorový přívěs 300 000 Kč 

Vícenápravový plošinový traktorový přívěs 500 000 Kč 
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Preferenční kritérium Fiche 15 Body

Délka realizace projektu

Projekty s delší dobou realizace.
Projekty se střední dobou realizace.
Projekty se zkrácenou dobou realizace.
Projekty s velmi zkrácenou dobou realizace.

0
10
20
30

Finanční náročnost projektu.

Výše ZV je větší než 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.500.001,-Kč - 2.000.000,-Kč.
Výše ZV je 1.000.001,-Kč - 1.500.000,-Kč.
Výše ZV je 500.001,-Kč - 1.000.000,-Kč.
Výše ZV je 300.001,-Kč - 500.000,-Kč.
Výše ZV je do 300.000,-Kč včetně.

0
5
10
15
20
25

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro 
operaci 19.2.1.

Vytvoření 0,0 - 0,19 trvalého pracovního místa.
Vytvoření 0,2 - 0,39 trvalého pracovního místa.
Vytvoření 0,4 - 0,59 trvalého pracovního místa.
Vytvoření alespoň 0,6 trvalého prac.místa a více.

0
7
15
20
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Preferenční kritérium Fiche 15 Body

Využití stávajících zařízení a objektů.

Projekt je zaměřen na novostavbu.
Projekt využívá stávajících zařízení a objektů.

0
15

Projekt prvožadatele.

Ano (žadatel v minulosti předložil ŽoD na MAS)
Ne (žadatel v minulosti nepředložil ŽoD na MAS)

0
10

Maximální počet bodů: 100

Minimální počet bodů: 50
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Co nelze podpořit z výzvy



Obecně nelze z výzvy podpořit: 
(není-li uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel jinak)

1. Pořízení použitého movitého majetku

2. Nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin
a jejich vysazování

3. Daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u
finančního úřadu

4. Prosté nahrazení investice

5. Kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté

6. Závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny
včetně průzkumných vrtů

7. Výdaje dotýkající se včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů

8. Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu

9. Obnovu vinic

10. Oplocení vinic a sadů

11. Technologie pro zpracování vinných hroznů

12. Nákup vozidel kategorie L a M a N

13. Pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie - za technologie sloužící 
výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou použity primárně za účelem 
výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, vč. vnitropodnikových

Upraveno v Obecných pravidlech – čl. 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace
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Důležité dokumenty

vše ke stažení na: 

http://zubrizeme.cz/prv-2-vyzva/



ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU 
DO PORTÁLU FARMÁŘE



Zřízení přístupu do Portálu Farmáře
Možné způsoby zřízení přístupu:

1. osobní návštěva pobočky SZIF (možnost ve Žďáře nad Sázavou – Strojírenská 1089/14)

2. prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci

3. prostřednictvím e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele

• Kontakty na pracoviště SZIF - oddělení příjmu žádostí a LPIS Žďár nad Sázavou 
http://www.szif.cz/cs/seznam-zamestnancu-szif?qs=%C5%BD%C4%8F%C3%A1r+nad+S%C3%A1zavou&filter=OK&opzl=true&page=1

• S sebou: FO – OP, PO – Výpis z OR (ne starší 3 měsíců) 

• Informace a podrobnosti k získání přístupu do Portálu farmáře naleznete na: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnejcastejsi_dotazy%2Fpf%2F147
2024968429.pdf

• Žadatel musí vyplnit „Žádost o přístup do portálu eagri a do portálu farmáře SZIF“ (ke stažení na: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fstatic%2Fpf%2F%c5%b9%c3%a1dost%20o%20p%c5%99%c3%ads
tup%20do%20Port%c3%a1lu%20farm%c3%a1%c5%99e.pdf)
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PODROBNÉ INSTRUKCE K 

VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O 
DOTACI



Podrobné instrukce k vyplnění žádosti

• Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu Farmáře (samostatně za

každou Fichi), který je přístupný žadateli přes www.szif.cz

• Po přihlášení se načte úvodní strana Portálu Farmáře

• Podrobné instrukce, jak se žádost vyplňuje, naleznete v příručce Návod na

generování žádosti o dotaci přes MAS (ke stažení na: http://zubrizeme.cz/prv-1-vyzva/)
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Portál farmáře – podání žádosti

1. krok

2. krok
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Portál farmáře – podání žádosti

3. krok

4. krok

Žadatel 

vybere MAS, 

přes kterou 

bude žádat o 

dotaci
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Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

➢ Vyplnit hlavičku

➢ Vybrat Fichi z aktuální výzvy,

v rámci které chce žadatel

žádat

➢ ZVOLIT NÁZEV PROJEKTU –

DŮLEŽITÉ už v tomto kroku

použít oficiální název –

NELZE POZDĚJI ZMĚNIT!!!

➢ Generovat žádost
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Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

➢ Stáhnout a uložit žádost o

dotaci do PC!

➢ Do stažené žádosti o dotaci

se vyplňují informace týkající

se projektu
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JAK VYPLNIT 

ŽÁDOST O DOTACI

(OBECNĚ + VYBRANÉ STRANY ŽÁDOSTI O 
DOTACI PRO FICHE 7, 8, 12, 15)



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Důležité je vyplnit pole 12

a 13, aby se zobrazily

všechny strany žádosti

Pod tlačítkem 

MENU je umístěn 

instruktážní list
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Automatický výpočet data

předložení žádosti o platbu

na MAS (15 kalendářních dní

před termínem předložení na

RO)
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Údaje o zpracovateli 

projektu, se vyplňují 

pouze v případě, že 

zpracovatelem projektu 

není žadatel73



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Specifické strany čl. 17.1.a – FICHE 7 – Modernizace zemědělského podnikání

Vyplnit údaje při 

požadovaném zvýšení 

míry dotace pro mladého 

začínajícího zemědělce a 

pozemky v LFA

Vzorec (Příloha 15 

Pravidel 19.2.1. –

výpočet v případě, že 

část objektu neslouží 

cílům a účelu Fiche, 

stejné i v dalších 

článcích)74

Ověřit datum zahájení 

činnosti dle „Osvědčení 

o zápisu do EZP“



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
Specifické strany čl. 17.1.b - Fiche 8 - Modernizace zpracování 

zemědělských produktů

Vzorec - Příloha 15 

Pravidel 19.2.1. – výpočet 

v případě, že část objektu 

neslouží cílům a účelu 

Fiche, stejné i v dalších 

článcích

Zakřížkovat, zda produkt 

spadá či nespadá pod 

přílohu I Smlouvy o 

fungování EU (Příloha 9 

Pravidel) a zvolit kategorii 

podniku (pokud se jedná o 

produkt nespadající pod 

přílohu I Smlouvy o 

fungování EU, nemůže být 

žadatel velký podnik!).
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Specifické strany čl. 19.1.b – FICHE 12 – Modernizace nezemědělského podnikání

Volba režimu podpory a 

zakřížkování co projekt 

zahrnuje, aby se zobrazila 

další pole k vyplnění

Při výběru CZ-NACE: R 93 

(Sportovní, zábavní a 

rekreační činnosti) nebo I 56 

(Stravování a pohostinství) se 

objeví sekce k nadefinování 

objektu venkovské turistiky 

(okruh 10 km, návštěvnost 

min. 2000 os./rok)
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Poskytovatelé služeb pole nevyplňují!



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Specifické strany čl. 26 – FICHE 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a navazujících oborů

Vzorec - Příloha 15 

Pravidel 19.2.1. – výpočet 

v případě, že část objektu 

neslouží cílům a účelu 

Fiche, stejné i v dalších 

článcích

Zakřížkovat co zahrnuje 

projekt

V případě investice do 

lesnických technologií, 

vyplňuje žadatel i pole k 

tomu určené
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Specifické strany čl. 26 – FICHE 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti 

lesního hospodářství a navazujících oborů
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Nadefinování zakázky -

vyplňuje žadatel zde na 

straně B3

Výše zakázky - automaticky se napočítává z 

údajů ze strany C1 – Výdaje projektu
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Možnost přidat 

zakázku / 

dodavatele



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Přiřazení k zakázce



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Přehled rozpočtu 

se vyplňuje 

automaticky na 

základě údajů 

uvedených na 

předchozích 

stranách
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

➢ Obdržené body jsou závazné od
data podání ŽoD nesmí být
žadatelem měněny a upravovány

➢ Pokud žadatel vyplnil bodové
hodnocení v žádosti chybně,
může MAS změnit bodové
hodnocení na základě rozhodnutí
Výběrové komise MAS

➢ Odůvodněné případy – SZIF vrátí
žádost MAS k přebodování

83

Část E2 – Preferenční 

kritéria přidělená MAS

ŽADATEL NEVYPLŇUJE !!!



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

85

Nově - povinnost žadatelů  

identifikovat skutečné majitele dle 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování 

terorismu („AML zákon“). Každý 

žadatel, který není fyzickou osobou 

nebo právnickou osobou veřejného 

práva, musí uvést do formuláře 

Žádosti o dotaci formou čestného 

prohlášení seznam svých 

skutečných majitelů ve smyslu § 4 

odst. 4 AML zákona. Pokud žádná 

fyzická osoba nenaplňuje definici 

skutečného majitele podle AML 

zákona, pak žadatel uvede do 

formuláře Žádosti o dotaci tuto 

skutečnost.



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

ZÁZNAMOVÝ LIST –

SLOUŽÍ PRO MAS

MAS zaznamenává 

jednotlivé úkony, které 

jsou s žádostí o dotaci v 

průběhu administrace 

prováděny.
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Část H – ZÁZNAMOVÝ LIST

ŽADATEL NEVYPLŇUJE !!!



Kontrola Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Po vyplnění údajů je 

vhodné provést 

kontrolu: 

MENU – Kontrola 

vyplněných údajů
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

88

Žadatel vyplněnou žádost 

o dotaci nahrává na 

Portál farmáře, 

pokračuje v podání  

S ELEKTRONICKÝM 

PODPISEM, ale ve 

skutečnosti 

elektronicky 

formulář 

NEPODEPISUJE !!!



Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Doplněný a 

zkontrolovaný 

formulář 

žádosti o dotaci 

nahrát zpět v 

dalším kroku
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Po nahrání 

žádosti o 

dotaci nahrát 

přílohy a 

proces uložit

Žadatel pošle žádost o dotaci včetně příloh 

přes Portál Farmáře

nejpozději do 28.3.2018 !!!!!!
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Průběh administrace žádostí o dotaci
➢ Následná administrace probíhá pouze přes Portál farmáře

➢ Datum podání ŽoD = datum odeslání Žádosti přes PF

➢ O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel potvrzení z
Portálu farmáře (při předložení listinných příloh - tištěné potvrzení od MAS)

➢ MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na webu do 6.4.2018
(předpokládáme již 29.3.2018)

➢ MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a dalších
podmínek vztahujících se na daný projekt proběhne do konce dubna 2018
(přípustná oprava ze strany žadatele - max. 2x) – žadatelé jsou
informováni o výsledku kontrol

➢ věcné hodnocení za každou Fichi dle předem stanovených preferenčních
kritérií provádí Výběrový orgán MAS v polovině května 2018

➢ rozhodnutí o doporučení / nedoporučení projektů k podpoře
předpokládáme do konce května 2018

➢ Žadatelé budou informováni o výsledcích věcného hodnocení včetně
sdělení o výběru projektů

➢ MAS uveřejní seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na webu
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Průběh administrace žádostí o dotaci
➢ Vybrané projekty (ŽoD) MAS elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a předá

žadateli přes Portál farmáře nejpozději do 26.6.2018 – po podpisu se ŽoD

uzamkne (podpis nelze zrušit, je-li ŽoD podepsána omylem žadatelem, musí žadatel

vygenerovat ŽoD novou z PF).

➢ Po obdržení podepsané ŽoD a příloh od MAS zaslaných přes Portál farmáře,

žadatel přes Portál farmáře pokračuje v podání S ELEKTRONICKÝM PODPISEM,

nejpozději do 30.6.2018 !!!!

Následuje administrace žádostí o dotaci ze strany SZIF:

➢ Projekty s cenovým marketingem:

1. administrativní kontrola – předpokládáme na konci srpna 2018

2. podpis Dohody o poskytnutí podpory - předpokládáme v listopadu 2018

➢ Projekty s výběrovým řízením (VŘ):

1. Předložení podkladů souvisejících s VŘ – nejpozději do 7.9.2018 !!!

2. administrativní kontrola – předpokládáme začátkem listopadu 2018

3. podpis Dohody o poskytnutí podpory - předpokládáme v lednu / únoru 2019
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Kontaktní údaje

Jméno Funkce Telefon E-mail
Konzultace a předkládání 

žádostí na poradenském místě

Ing. Jarmila 

Zemanová

Ředitel, vedoucí 

zaměstnanec 

SCLLD

731 575 342

566 590 394
zemanova@zubrizeme.cz Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Lada 

Scherrerová
Manažer SCLLD

739 393 121

566 590 393
schrerrerova@zubrizeme.cz

Nové Město na Moravě 

(pondělí, středa)

Bystřice nad Pernštejnem

(úterý, čtvrtek, pátek)

Ing. Lada 

Jindrová
Manažer SCLLD

739 393 111

566 590 393
jindrova@zubrizeme.cz Bystřice nad Pernštejnem

mailto:zemanova@zubrizeme.cz
mailto:schrerrerova@zubrizeme.cz
mailto:jindrova@zubrizeme.cz


Úřední dny pro konzultace a příjem žádostí

MAS Zubří země, o.p.s.

Poradenské místo Bystřice nad Pernštejnem

MAS Zubří země, o.p.s.

Poradenské místo Nové Město na Moravě

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Pátek 8:00 – 12:00 
 

 

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

 

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Pátek 8:00 – 12:00 
 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST


