
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

➢ Základní údaje o výzvě

➢ Společné podmínky

➢ Financování projektu a obecně k zadávání 

zakázek

➢ Povinné obecné přílohy všech Fichí

➢ Důležité dokumenty

➢ Průběh administrace žádostí o dotaci
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Základní údaje o výzvě



Vyhlášené Fiche v 6. výzvě PRV

Číslo Název Fiche Vazba na článek Výše dotace Alokace

F9 Investice do sítě lesních cest

Článek 17, odstavec 
1., písmeno c)

17.1.c – Lesnická 
infrastruktura

90 %
4 500 000,- Kč

F10 Opravy a budování sítě polních cest

Článek 17, odstavec 
1., písmeno c)

17.1.c – Zemědělská 
infrastruktura

90 %
5 000 000,- Kč

F14 Podpora neprodukčních funkcí lesů
Článek 25 –

Neproduktivní 
investice v lesích

100 % 3 500 000,- Kč

F24 Investice do veřejných prostranství

Článek 20 - Základní 
služby a obnova 

vesnic ve 
venkovských 

oblastech

80 % 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, 3 500 000 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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Společné podmínky



Společné podmínky
• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni podání žádosti o

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

• Místo realizace projektu: území MAS

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

definice žadatele a všech odpovídajících podmínek dle oblastí, a to pouze ve stejném režimu

podpory, v rámci jedné Žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy podpory

• 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 v souladu s Příručkou pro publicitu PRV 2014-2020

• V případě, že žadatel nesplní podmínky stanovené pro režim nezakládající veřejnou podporu, musí

zvolit režim de minimis

• Obnova stavby lze pouze v důsledku mimořádné události

• Žádost musí získat minimální počet bodů v rámci preferenčních kritérií (minimum je 50 bodů z

celkového počtu 100 bodů)

• Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro žadatele/příjemce dotace závazné od

data podání žádosti o dotaci po dobu udržitelnosti projektu – 5 let
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Financování projektu 
a obecně k zadávání zakázek



Financování projektu a obecně k 

zadávání zakázek
• Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje nejprve z vlastních zdrojů

• Hotovostní platba max. 100 000 Kč

• Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu

• V případě stavebních prací - stanovení rozpočtu projektu na základě katalogu
stavebních prací a materiálu: ÚRS PRAHA a.s., RTS a.s., Callida s.r.o.

• Žadatel má povinnost provést cenový marketing či vyhodnocení z elektronického
tržiště v případě, že se jedná o zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo
vyšší než 500 000 Kč bez DPH a zároveň je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez
DPH v případě zakázky na dodávky

• Žadatel, který je zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, postupuje podle tohoto
zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě
dokladuje podle tohoto zákona

Upraveno v Obecných pravidlech – čl. 6 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace a čl. 8 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace
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Financování projektu a obecně k zadávání zakázek

Upraveno v Obecných pravidlech – čl. 6 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace a čl. 8 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace
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Do 20 000 Kč (bez DPH)

Nákup přímo (max. do výše 100 tis. Kč bez DPH  za 

projekt)

20 001 Kč – 499 999 Kč (bez DPH)
Cenový marketing „malý“ 

(s doložením při žádosti o platbu)

500 000 Kč – 2 000 000 Kč (bez DPH)

dodávky a služby 

Cenový marketing „velký“

(s doložením při žádosti o dotaci, resp. do 70 kalendářních 

dnů od registrace na SZIF)
500 000 Kč – 6 000 000 Kč (bez DPH)

stavební práce

2 000 001 Kč (bez DPH), resp. 6 000 0001 Kč a více Výběrové/zadávací řízení 



Povinné obecné přílohy 
všech Fichí



Povinné obecné 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 nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný 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)

• 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; podmínka splnění finančního zdraví se nevztahuje na tyto žadatele: 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)

• Fotodokumentace – fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (tj. stavu

PŘED realizací projektu) 13



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 nejpozději do 7.8.2020

➢ MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a dalších
podmínek vztahujících se na daný projekt proběhne do konce srpna 2020
(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 první polovině září 2020

➢ rozhodnutí o doporučení / nedoporučení projektů k podpoře
předpokládáme nejpozději do konce září 2020

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

➢ MAS uveřejní seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na webu
MAS
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Průběh administrace žádostí o dotaci
➢ Vybrané projekty (ŽoD) MAS elektronicky podepíše a předá žadateli přes Portál farmáře nejpozději

do 9.10.2020 – 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 od MAS zaslané přes Portál farmáře, žadatel přes Portál farmáře

pokračuje ze svého přístupu na Portálu farmáře v podání žádosti o dotaci S ELEKTRONICKÝM

PODPISEM vč. podání finální verze povinných a nepovinných příloh, nejpozději do 15.10.2020 !!!!

Následuje administrace žádostí o dotaci ze strany SZIF:

➢ Projekty s cenovým marketingem do 500 000 Kč bez DPH:

1. administrativní kontrola – předpokládáme na konci roku 2020

2. podpis Dohody o poskytnutí podpory – předpokládáme březen/duben 2021

➢ Projekty s cenovým marketingem nad 500 000 Kč bez DPH a výběrovým řízením (VŘ) /zadávacím

řízením (ZŘ):

1. Předložení podkladů souvisejících s CM/VŘ – nejpozději do 10.12.2020 na MAS a

23.12.2020 na RO SZIF !!!

2. administrativní kontrola – předpokládáme v únoru/březnu 2021

3. podpis Dohody o poskytnutí podpory - předpokládáme v květen/červen 2021
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Důležité dokumenty

vše ke stažení na: 

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



Další informace: 
- Zpřístupnění Portálu farmáře

- Podání žádosti o dotaci v Portálu farmáře 

- Informace o vyhlášených fichích 9, 10, 14 a 24

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


