
6. Výzva MAS Zubří země 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

14. května 2020, Bystřice nad Pernštejnem

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

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

s reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882, který je spolufinancován Evropskou unií.



Program semináře

➢ Představení vyhlašované Fiche 24 – čl. 20 

včetně výkladu preferenčních kritérií

➢ Co lze a nelze podpořit z výzvy

➢ Důležité dokumenty
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Základní údaje o výzvě



Vyhlášené Fiche v 6. výzvě PRV

Číslo Název Fiche Vazba na článek Alokace

F9 Investice do sítě lesních cest

Článek 17, odstavec 1., 
písmeno c)

17.1.c – Lesnická 
infrastruktura

4 500 000,- Kč

F10 Opravy a budování sítě polních cest

Článek 17, odstavec 1., 
písmeno c)

17.1.c – Zemědělská 
infrastruktura

5 000 000,- Kč

F14 Podpora neprodukčních funkcí lesů
Článek 25 – Neproduktivní 

investice v lesích
3 500 000,- Kč

F24 Investice do veřejných prostranství
Článek 20 - Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských 

oblastech
17 066 310,- Kč
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Základní údaje
➢ Vyhlášení výzvy: 12. května 2020

➢ Příjem žádostí: 19. 5. – 31.7.2020

➢ Termín registrace na RO SZIF: 15. října 2020

➢ 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 u fiche
9, 5 000 000Kč u fiche 10, 3 5000 000 Kč u fiche
14 a 5 000 000 Kč fiche 24

➢ Územní vymezení: celé území MAS
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Území 
MAS Zubří země
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FICHE 24

Investice do veřejných 

prostranství – čl. 20



Fiche 24: Investice do veřejných prostranství – čl. 20
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Upraveno blíže ve Specifických podmínkách pod čl. 20 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, Pravidel 

• Oblasti podpory, na které lze žádat dotaci:

a) Veřejná opatření v obcích (oblast podpory a) čl. 20 Pravidel) 

b) Mateřské a základní školy (oblast podpory b) čl. 20 Pravidel) 

c) Hasičské zbrojnice (oblast podpory c) čl. 20 Pravidel) 

d) Vybrané kulturní památky (oblast podpory e) čl. 20 Pravidel) 

e) Kulturní a spolková zařízení (oblast podpory f) čl. 20 Pravidel) 

• Dotace: 80 %

• Alokace: 17 066 310,- Kč

• Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu nebo v režimu de 

minimis 

• V rámci článku 20 může žadatel podat jednu žádost na různé oblasti podpory za 

podmínky splnění definice žadatele a všech odpovídajících podmínek dle oblastí 

podpory, a to pouze ve stejném režimu podpory



Článek 20

a) Veřejná prostranství v obcích



Oprávnění žadatelé, oblasti podpory, 
specifická příloha žádosti o dotaci

• Žádat mohou obce nebo svazky obcí

• Podpora je zaměřena na obnovu veřejných veřejná prostranství 
specifikovaných specifikovaná níže, a to včetně herních prvků

• Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné 
prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze 
tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí 
navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, 
železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve 
vlastnictví obce 

• Žadatel k žádosti o dotaci předkládá specifickou přílohu - Prohlášení o 
realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce 
(strategického rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21 Pravidel). Tento 
dokument je součástí příloh 6. výzvy MAS Zubří země 
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Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v 

kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný 
majetek: 

1) vytváření/rekonstrukce/veřejných prostranství obce včetně zejména úpravy 

úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře 

(lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na 

kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací 

plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy)

2) Vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového 

charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a 

ptačí napajedla či koupadla) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační 

plochy) - tvoří maximálně 30 % projektu 

4) nákup nemovitosti 
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Způsobilé výdaje
Kódy způsobilých výdajů
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Kód výdaje Název způsobilého výdaje

042 Veřejná prostranství

043 Doplňující výdaje jako součást projektu

041 Nákup nemovitosti



Kritéria přijatelnosti a další podmínky
Kritéria přijatelnosti:

• Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny v souladu s plány 

rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v 

souladu s příslušnou strategií místního rozvoje

• Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce

Další 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

• Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a 

ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků

• 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

13



Článek 20

b) Mateřské a základní školy



Oprávnění žadatelé, oblasti podpory a rozsah způsobilých výdajů

• Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském 
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu

• Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu 
zařízení

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího, včetně zázemí a 
doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní 
prvky v případě mateřské školy

2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně 
technologií a dalšího vybavení či doprovodného stravovacího zařízení

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných 
ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; 
venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% 
projektu

4) nákup nemovitosti 15



Způsobilé výdaje
Kódy způsobilých výdajů
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Kód výdaje Název způsobilého výdaje

044 Mateřské školy

045 Základní školy

060 Stavební a technologické úpravy 

opláštění budovy



Kritéria přijatelnosti a další podmínky
Kritéria přijatelnosti:

• Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje 

obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s 

příslušnou strategií místního rozvoje;

• V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity mateřské či základní školy 

uvedené ve školském rejstříku (podmínka platí od podání Žádosti o dotaci na MAS do 

podání Žádosti o platbu na MAS);

• V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny, dále 

sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, 

družiny a jídelny, vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související 

úpravy budovy školy;

• Nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve školách zřízených při zařízeních pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy;

• V případě, že mateřská/základní škola není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně 

příspěvkovou organizací těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v režimu de 

minimis.
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Kritéria přijatelnosti a další podmínky
Další podmínky pro oba režimy:

• 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

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny 

podpořené technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 

spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby

• Podpora je poskytována mateřské/základní škole zřizované obcemi nebo svazky obcí či dalšími 

subjekty dle definice žadatele/příjemce dotace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů

• Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání

• Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a 

zařízení pro sport

• Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na 

zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a 

instalace solárně-termických kolektorů

• Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 

na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč 18



Kritéria přijatelnosti a další podmínky

Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu:

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

mm).

• Předmět dotace musí být budován ve veřejném zájmu.

• Podpora je poskytována mateřské/základní škole zejména na její hlavní činnost. Předmět 

dotace může být využit na vedlejší hospodářskou činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 

20 % celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury. 

• V případě, že se předmět dotace týká stravovacího zařízení, musí toto zařízení sloužit 

pouze pro potřeby mateřské školy/základní školy splňující výše uvedenou podmínku, s tím, 

že stravování veřejnosti v podpořených objektech není možné.

Další podmínky platné pro režim de minimis:

• 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.
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Seznam přikládaných specifických příloh

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 

rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21) – dokument je součástí příloh výzvy MAS

2) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před 

podáním Žádosti o dotaci na MAS)

3) Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových 

záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího 

projektu – prostá kopie (viz Příloha 22) + doporučujeme uvést odkaz na Strategický rámec 

MAP do pole „Ostatní“ ve formuláři žádosti na straně B1

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k 

de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) –

originál

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS:

1) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní před 

podáním Žádosti o platbu na MAS) 20



Článek 20

c) Hasičské zbrojnice



Oprávnění žadatelé, oblasti podpory a rozsah způsobilých výdajů

• Žádat mohou obce nebo svazky obcí

• Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo 

souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v 

kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný 

majetek:

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí 

(šatny, umývárny, toalety)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava 

přístupové cesty) - tvoří maximálně 30% projektu

4) nákup nemovitosti
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Způsobilé výdaje
Kódy způsobilých výdajů
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Kód výdaje Název způsobilého výdaje

047 Hasičská zbrojnice

060 Stavební a technologické úpravy 

opláštění budovy

048 Doplňující výdaje jako součást projektu

041 Nákup nemovitosti



Kritéria přijatelnosti a další podmínky
Kritéria přijatelnosti:

• Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a 

vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 

místního rozvoje

• Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností 

kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje 

výjezd družstva o zmenšeném početním stavu)

Další podmínky pro oba režimy:

• 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

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené 

technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, 

nájem, věcné břemeno a právo stavby

• Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, 

tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů

• Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na 

stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč
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Kritéria přijatelnosti a další podmínky

Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu:

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

mm)

• Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k 

provozování ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn., že předmět dotace slouží pouze k 

výkonu hasičské záchranné služby, není pronajímán a neslouží k jinému účelu, a to ani k 

zájmovým činnostem)

Další podmínky platné pro režim de minimis:

• 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
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Seznam přikládaných specifických příloh

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

• Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 

rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21)

• Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru 

dobrovolných hasičů

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

• V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k 

de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) 

– originál

26



Článek 20

d) Vybrané kulturní památky



Oprávnění žadatelé, oblasti podpory a způsobilé výdaje

• Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo 
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované 
církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

• Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova

• Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené 
ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v 
kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný 
majetek:

1) obnova obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků

2) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační 
tabule) - tvoří maximálně 30% projektu

3) nákup nemovitosti
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Způsobilé výdaje
Kódy způsobilých výdajů

29

Kód výdaje Název způsobilého výdaje

051 Kulturní památky

052 Doplňující výdaje jako součást projektu

041 Nákup nemovitosti



Kritéria přijatelnosti a další podmínky
Kritéria přijatelnosti:

• Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje 

obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s 

příslušnou strategií místního rozvoje

• Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně 

dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky

• Předmětem dotace nejsou památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, 

včetně Indikativního seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, a 

národní kulturní památky k 1.1.2014 včetně památek zapsaných na Indikativní seznam 

národních kulturních památek k 1. 1. 2014 podporovatelných z IROP

• V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s 

historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je 

předmětem dotace
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Kritéria přijatelnosti a další podmínky
• Další podmínky pro oba režimy:

• Projekty musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu

• 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

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, v kterých jsou umístěné 

podpořené kulturní památky, případně na kterých podpořený objekt stojí (v případě drobných 

objektů, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí), jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 

spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby
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Kritéria přijatelnosti a další podmínky
Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu:

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

mm)

• Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k 

provozování ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn. předmět dotace musí být veřejně 

přístupný veřejnosti a jeho užívání nesmí být zpoplatněno)

Další podmínky platné pro režim de minimis:

• 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
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Seznam přikládaných specifických příloh

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 

rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21)

2) Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není 

vyžadováno stavební řízení, které vychází ze stanoviska NPÚ

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

1) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k 

de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) –

originál
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Článek 20

e) Kulturní a spolková zařízení



Oprávnění žadatelé a oblasti podpory

• Oprávnění žadatelé: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo 

svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a 

náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

• Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, 

kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, 

klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven
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Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) rekonstrukce/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí 
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven

2) mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně 
obecních knihoven (dotace se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na 
výstavbu/obnovu včetně základního vybavení)

4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky 
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně 
zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční 
technika a vybavení

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných 
ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, 
zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení 
- za základní vybavení je považována kuchyňská linka, sporák či varná deska, 
trouba, myčka, digestoř, mikrovlná trouba, varná konvice, lednice) - tvoří 
maximálně 30% projektu

6) nákup nemovitosti
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Způsobilé výdaje
Kódy způsobilých výdajů
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Kód výdaje Název způsobilého výdaje

053 Kulturní a spolková zařízení

054 Obecná knihovny

060 Stavební a technologické úpravy 

opláštění budovy

055 Doplňující výdaje jako součást projektu

062 Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové 

akce pro veřejnost

041 Nákup nemovitosti



Kritéria přijatelnosti a další podmínky
Kritéria přijatelnosti:

• Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje 

obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s 

příslušnou strategií místního rozvoje

• V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 

257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů

• V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s 

historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je 

předmětem dotace
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Kritéria přijatelnosti a další podmínky
Další podmínky:
• Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro 

sport včetně jejich zázemí

• 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

• 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

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené 

technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, 

nájem, věcné břemeno a právo stavby

• V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být 

sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám

• Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, 

tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů

• Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební 

a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč

• Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní 

a divadelní sály, kina (včetně venkovních prostor pro kulturní činnost), klubovny, sokolovny a 

orlovny včetně obecních knihoven
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Seznam přikládaných specifických příloh

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

• Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického 

rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21)

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

• V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k 

de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) 

– originál
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Preferenční kritéria pro všechny oblasti podpory v rámci čl.20

41

1. Finanční náročnost projektu.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (ŽoD). Kontrola se provádí ze 
Žádosti o dotaci a z pole způsobilých výdajů (ZV), ze kterých je stanovena dotace ve formuláři ŽoD.

1.Výše ZV je větší než 4.000.000 Kč.
Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí více než 4.000.000 Kč.

0

2. Výše ZV je do 4.000.000 Kč včetně.
Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí do 4.000.000 Kč včetně.

5

3. Výše ZV je do 3.000.000 Kč včetně.
Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí do 3.000.000 Kč včetně.

10

4. Výše ZV je do 2.000.000 Kč včetně.
Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí do 2.000.000 Kč včetně.

15

5. Výše ZV je do 1.000.000 Kč včetně.
Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí do 1.000.000 Kč včetně.

20

6. Výše ZV je do 500.000 Kč včetně.
Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí do 500.000 Kč včetně.

25

7. Výše ZV je do 300.000 Kč včetně.
Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace činí do 300.000 Kč včetně.

30



Preferenční kritéria pro všechny oblasti podpory v rámci čl.20

42

2. Projekt prvožadatele.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. MAS kontroluje ze "Seznamu 
podpořených projektů programového rámce PRV MAS Zubří země v programovém období 2014 -2020", který je 
zveřejněn jako příloha Výzvy.

1. Žadatel s historií u MAS-podány 2 nebo více Žádostí o dotaci.
Body budou přiděleny v případě, že žadatel v předchozích výzvách PRV MAS v programovém období 2014-2020 
předložil dvě nebo více Žádostí o dotaci, které byly následně ze strany MAS doporučeny k financování, bez 
ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne. 

0

2. Žadatel s historií u MAS-podána jedna Žádost o dotaci.
Body budou přiděleny v případě, že žadatel v předchozích výzvách PRV MAS v programovém období 2014-2020 
předložil jednu Žádost o dotaci, která byla následně ze strany MAS doporučena k financování, bez ohledu na 
fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne. 

15

3. Žadatel bez historie u MAS.
Body budou přiděleny v případě, že žadatel v předchozích výzvách PRV MAS Zubří země v programovém 
období 2014-2020 nepředložil Žádost o dotaci, která byla následně ze strany MAS doporučena k financování.

30



Preferenční kritéria pro všechny oblasti podpory v rámci čl.20
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3. Délka realizace projektu.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích příloh. Kontrola se 
provádí ze Žádosti o platbu (ŽoP).

1. Projekty s delší dobou realizace.
Body budou přiděleny v případě, že doba od podpisu Dohody do podání ŽoP na MAS je delší než 18 měsíců.

0

2. Projekty se střední dobou realizace.
Body budou přiděleny v případě, že doba od podpisu Dohody do podání ŽoP na MAS je delší než 12 měsíců a 
kratší než 18 měsíců včetně.

10

3. Projekty se zkrácenou dobou realizace.
Body budou přiděleny v případě, že doba od podpisu Dohody do podání ŽoP na MAS je do 12 měsíců včetně.

20



Preferenční kritéria pro všechny oblasti podpory v rámci čl.20
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4. Typologie území

Kategorie území dle typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020, do které spadá obec, ve 
které se daný projekt realizuje. 
V případě, že je projekt realizován na více míst realizace, rozhodující pro hodnocení bude místo realizace (resp. obec dle 
typologie) s vyšší bodovou hladinou. Pokud bude projekt realizován na více místech, kdy některá z nich budou mimo 
územní působnost MAS Zubří země, o.p.s. lze nárokovat body za místo realizace v obci na území MAS dle typologie s 
nejvyšším bodovým hodnocením.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. MAS kontroluje z "Kategorie území dle 
typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020", která je zveřejněna jako příloha Výzvy, z 
"Místa realizace projektu" Žádosti o dotaci a dále také případně ,dle charakteru projektu, z povinných příloh k Žádosti o 
dotaci (tzn. dokumentace ke správnímu aktu stavebního úřadu, projektové dokumentace nebo katastrální mapy).

1. Obec mimo územní MAS Zubří země.
Body budou přiděleny v případě, že obec, ve které se daný projekt realizuje, nespadá pod územní působnost MAS 
Zubří země, o.p.s.

0

2. Obec dle typologie spadá do kategorie "Rozvojové území".
Body budou přiděleny v případě, že obec, ve které se daný projekt realizuje, spadá do kategorie "Rozvojové 
území" dle typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020.

10

3. Obec dle typologie spadá do kategorie "Stabilizované území".
Body budou přiděleny v případě, že obec, ve které se daný projekt realizuje, spadá do kategorie "Stabilizované 
území" dle typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020.

15

4. Obec dle typologie spadá do kategorie "Periferní území"., Body budou přiděleny v případě, že obec, ve které se 
daný projekt realizuje, spadá do kategorie "Periferní území" dle typologie zmíněné ve Strategii regionálního 
rozvoje ČR na roky 2014 – 2020.
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Důležité dokumenty

vše ke stažení na: 

http://zubrizeme.cz/prv-6-vyzva/



Další informace: 
- Zpřístupnění Portálu farmáře a podání žádosti o dotaci v Portálu farmáře 

- Obecné informace a termíny k výzvě 

- Další vyhlašované fiche 9, 10  a 14

Tyto informace naleznete v jednotlivých videích na kanálu youtube MAS Zubří 

země (odkaz bude přístupný také na našich webových stránkách)

http://zubrizeme.cz/prv-6-vyzva/



Kontaktní údaje

Jméno Funkce Telefon E-mail

Konzultace a 

předkládání žádostí na 

poradenském místě

Mgr. Aneta 

Šlechtová

Manažer 

SCLLD

731 499 188

566 590 394
mas@zubrizeme.cz

Bystřice nad Pernštejnem

(dle potřeby Nové Město 

na Moravě) 

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)

mailto:schrerrerova@zubrizeme.cz
mailto:schrerrerova@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



DĚKUJEME ZA POZORNOST


