
Výzva č. 7  z PRV  MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Fiche – Podpora venkovských oblastí

vše na www MAS: www.masbcr.cz

(záložka Výzvy MAS CLLD – rámec PRV/ výzva březen 2020:

http://www.masbcr.cz/cz/vyzvy-mas-sclld-ramec-prv/vyzva-prv-brezen-
2020.html

• projekt musí mít dopad do území MAS Brána do Českého ráje

• soulad se Strategií CLLD MAS Brána do Českého ráje

• splnit podmínky Pravidel

http://www.masbcr.cz/
http://www.masbcr.cz/cz/vyzvy-mas-sclld-ramec-prv/vyzva-prv-brezen-2020.html


Na co, kdo a kdy může žádat
Fiche Podpora venkovských oblastí – aktivity:

- Veřejná prostranství

- Mateřské a základní školy

- Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Aktivity lze i kombinovat – ale musí jít o stejný režim podpory, 1 žádost / 1 režim podpory

Dotace:  80 % z výdajů ze kterých je stanovena dotace

Žadatelé: obce, DSO, školy, školky, NO, církve 

15.4 -30.5. 2020 – elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře



Veřejná prostranství

- náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecného úřadu, pošty, kostela, hřbitova, 
železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti (vždy součást intravilánu obce, 
veřejně a zdarma přístupný)

Žadatel: obec, svazek obcí
Způsobilé výdaje: vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství, úpravy povrchů, 
osvětlení, oplocení, venkovní mobiliař, soliterní prvky k dotvoření  charakteru (herní prvek, 
vodní prvek), oprava pomníků, zatravnění, doplňkově (do 30 % projektu)- parkoviště, 
odstavné a manipulační plochy

Nelze podpořit: nástupiště zastávek, výsadba dřevin (stromy, keře), nová výstavba pomníků

Přílohy: Soulad s plánem rozvoje obce



Mateřské a základní školy

- Investice do MŠ a ZŠ, nenavyšování kapacity školy/školky
Žadatel: obec, školské právnické osoby
Způsobilé výdaje: rekonstrukce / rozšíření MŠ /ZŠ i jejího zázemí, doprovodné stravovací a 
hygienické zařízení, u MŠ i venkovní mobiliář a herní prvky, pořízení technologií a vybavení 
MŠ/ZŠ, doplňující výdaje – do 30 %- úprava povrchů, parkovišť, přístupové cesty v areálu 
školy, u ZŠ venkovní mobiliář a herní prvky
U ZŠ – jen kmenové učebny (tam kde je trvale umístěna třída), sborovny, družiny, jídelny, 
kabinety – ne pro odborné předměty, družiny, jídelny, šatny,..
Nelze podpořit: sportoviště a zařízení pro sport, odborné učebny, kotle a tepelná čerpadla
Přílohy:
• Soulad s plánem rozvoje obce.
• Soulad s Místním akčním plánem vzdělávání  příslušné ORP



Investice do kulturních a spolkových zařízení
- Investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost, včetně knihoven

Žadatel: obec, NO, církev, příspěvková organizace zřízená obcí
Způsobilé výdaje: rekonstrukce / obnova/ rozšíření kulturního a spolkového zařízení včetně 
zázemí, pořízení technologií a vybavení, doplňkově – do 30 % úprava povrchů, parkoviště, 
venkovní mobiliář, info tabule, zabezpečovací prvky

Nelze podpořit: sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí, kotle a tepelná 
čerpadla, knižní fond, nová výstavba zázemí

Přílohy: Soulad s plánem rozvoje obce.



Portál farmáře

Informační portál prostřednictvím něhož se administruje žádost o dotaci, doplnění , veškeré 
změny v žádosti o dotaci, podává se zde žádost o platbu i monitorovací zprávy v době 
udržitelnosti (komunikační nástroj)
Každý žadatel musí mít svůj přístup na Portál farmáře

Přístup na PF: (jméno, heslo) – lze získat:
• žádost zaslat přes datovou schránku na SZIF (formulář je na www MAS, nebo zaslat na 

podatelnu SZIF elektronicky podepsanou žádost
• na regionálních pracovištích SZIF v Semilech a Jičíně (kontakty na www MAS)



Pravidla pro žadatele 19.2.1. Podpora provádění  operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje – platné pro rok 2020
Části:
A. Obecné  podmínky – pro všechny fiche (str. 4 -28)
B. Společné podmínky  - pro všechny fiche (str. 29 – 34)
C. Specifické podmínky – pro jednotlivé články :

a) veřejná prostranství (str. 83 -84)
b) mateřské a základní školy (str. 85 -87)
f) kulturní a spolková zařízení  včetně knihoven (str. 94 -95)

D. Seznam příloh
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce – str. 166 

(příloha 21)
Soulad s  příslušným MAP (pro MŠ a ZŠ) – str. 167 (příloha 22)

Na www MAS je i výtah z Pravidel s vyznačením důležitých věcí pro žadatele.



Nejdůležitější podmínky:

• Projekt realizovat na území MAS.
• Musí jít o investiční výdaje (obecná č., str. 5 písm. p)
• Způsobilé výdaje: min. 50 000 Kč, max. 1 500 000 Kč
• Lhůta vázanosti  (trvání závazku) – 5 let od proplacení.
• Projekt musí tvořit funkční celek – výsledkem  je plně provozuschopný celek ve smyslu 

plnění cílů operace (bez realizace dalších projektů).
• Pokud má projekt stavební výdaje – doporučujeme konzultovat záměr se stavebním 

úřadem – pokud je k tomu potřeba stavební povolení/ ohlášení či jiný akt stavebního 
úřadu – dokládá se se žádostí o dotaci, pokud ne tak čestné prohlášení že to není 
potřeba.

• O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF.



• Žadatel zabezpečuje financování nejprve z vlastních zdrojů, dotace až po realizaci a 
úhradě – ex post.

• Za plnění podmínek stanovených Pravidly odpovídá žadatel.
• Realizace musí být do 2 let od podpisu Dohody, pokud se žadatel zaváže v rámci 

preferenčních kritérií zrealizovat projekt dříve – musí to dodržet!
• Při podpisu Dohody musí žadatel doložit potvrzení FÚ o bezdlužnosti.
• 10 let od proplacení uchovávat veškeré doklady ohledně dotace.
• Žadatel podává pouze jednu žádost, v případě že by měl 2 režimy podpory- může podat 2 

žádosti.
• Režimy podpory:

- nezakládající veřejnou podporu  (prostranství, MŠ, ZŠ)
- de minimis (MŠ, ZŠ – pokud nenaplní podmínky veřejné podpory, kulturní a 

spolková zařízení – vždy de minimis)



Žádost o dotaci (ŽoD)

• Vygenerovaná z Portálu farmáře z přístupu žadatele.
• Žadatel nemůže měnit % dotace ze způsobilých výdajů.
• Po registraci ŽoD - nelze dodatečně navýšit výdaje, nelze měnit režim podpory, nelze 

měnit požadované body za preferenční kritéria žadatelem!
• Žadatel musí na výzvu MAS/SZIF doplnit žádost v požadovaném termínu – jinak ukončení 

administrace.
• Veškeré změny v projektu– konzultovat s MAS, formuláře pro změnová hlášení.
• Žadatel si sám vybírá preferenční kritéria, které pak již nemůže měnit – zvážit k čemu se 

zaváže !
• Žádost musí dosáhnout min. 25 bodů!



Způsobilé výdaje
• časově jsou výdaje způsobilé po odeslání ŽoD na MAS (datum vystavení objednávky, 

uzavření smlouvy)
• Realizace výdajů

- bezhotovostní platbou
- hotovostní platbou (max. 100 000 Kč/projekt

• u stavebních výdajů – sazby dle katalogu stavebních prací
• výdaje přiměřené - principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
NELZE
- použitý movitý majetek
- DPH u plátců
- prosté nahrazení investice (vždy zhodnocení – technické, lepší užitné hodnoty)
- provozní náklady včetně spotřebního materiálu
- kotle, tepelná čerpadla
Stavební výdaje na opláštění budovy (střecha, okna, dveře, vnější omítky, zateplení, fasáda, vnější rozvody) –
maximálně 200 000 Kč (ZV)



Zadávání zakázek
Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova
(verze 5) – ke stažení na www MAS

A. Pro zakázky malého rozsahu (bod 1.2.2. Příručky)
1.  „malý cenový marketing“ - u zakázek do 500 tis. Kč bez DPH

- dokládá se až při žádosti o platbu 
- 3 cenové nabídky splňující požadované parametry (nelze žádnou vyloučit, nelze poptat osobu blízkou), s 

dodavatelem zboží/ práce a služeb s nejnižší nabídkou uzavřít smlouvu nebo lze i objednávka (i internetová)

2.  „velký cenový marketing“ – zakázky = a >500 tis. Kč bez DPH
- cenový marketing se dokládá na SZIF v termínu do 16.9.2020 na MAS (e-mailem), po kontrole MAS na 

SZIF – do 23.9.2020 přes Portál farmáře na SZIF

B. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) - postup v Příručce
- u dodávek a služeb > 2 mil. Kč bez DPH

- u stavebních prací > 6 mil. Kč bez DPH



Administrace žádosti – termíny

1 etapa – na MAS
1. Podat ŽÁDOST v termínu 15.4 2020 – 30.5.2020 – elektronicky na MAS, přes Portál farmáře

Doporučujeme před podáním žádost poslat e- mailem na MAS ke konzultaci 
!!!

2. Administrativní kontrola na MAS (obsahová správnost, kontrola přijatelnosti).
3. Věcné hodnocení –– Výběrová komise MAS (hodnotí splnění podmínek preferenčních 

kritérií, která si žadatel vybral).
4. Výběr projektů k podpoře – podle pořadí a alokace  (Rada MAS)
5. Info žadatelům o vybrání /nevybrání  projektu k podpoře ze strany MAS – nejpozději do 

12.7.2020



2 etapa – na SZIF

6. Podpořenou žádost (podepsanou MAS)  a přílohy Žadatel zasílá ze svého  účtu na PF  na 
SZIF - do 15.7.2020

7. Žadatel má možnost odvolání  (proti výsledku kontroly, proti hodnocení a postupům MAS) 
– písemně na MAS do 21 kalend. dnů, další přezkum lze podat na RO SZIF a Přezkumní 
komisi Mze

8. Registrace ŽoD na RO SZIF : do 29. 7.2020
9. Administrativní kontrola na RO SZIF Hradec Králové

- kontroly 2 termíny dle velikosti zakázek projektu:



- zakázky < 500 tis. Kč bez DPH (tzv. „malý cenový marketing) – kontroly SZIF  do 23.9. 2020  

- zakázky =>500 tis. Kč bez DPH (tzv. „velký cenový marketing) –
žadatel povinen doložit cenový marketing (3 nabídky + smlouvu s dodavatelem) v 

termínu do 16.9. 2020 na MAS, do 23.9. 2020 na SZIF, kontrola SZIF  u těchto žádostí 
proběhne  do 9.12.2020

Pokud SZIF zjistí nedostatky – vyzve se žadatel k doplnění – přes PF s termínem do 21 KD, 
žadatel doplnění pošle e- mailem na MAS – ta zkontroluje a podepsané vrátí žadateli – ten 
odešle přes PF na SZIF.  Nutno dodržet termíny!

Schválení  ŽoD se zveřejňuje na www SZIF.

10. Podpis Dohody – žadatel osobně na RO SZIF, přílohy- potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ



11. Realizace projektu  
první úkon – objednávka, podpis smlouvy  - lze zahájit po registraci na MAS – předchází 
cenový marketing /výběrové řízení), realizace dle harmonogramu, obecně do 24 měsíců od 
podpisu Dohody – pozor na kritéria MAS!
12. Změny – formou hlášení o změnách  - formulář (doporučení – konzultovat včas na MAS)
13. Účtování – správné, průkazné, srozumitelné účetní doklady – vše vést jako INVESTICE, 

samostatná analytická účetní evidence. Archivace – 10 let !
14. Žádost o platbu
Formulář – vygeneruje se z účtu PF žadatele – součástí je soupiska účetních dokladů
- nejprve na MAS – min. 15 dní před termínem na SZIF, vše už musí být uhrazené!
- dotace na skutečně prokázané a uhrazené výdaje
15. Monitorovací zpráva – podává žadatel do 31.7. po dobu vázanosti – prostřednictvím PF  



Povinné přílohy k ŽoD

• Stavební povolení /jiné opatření Stavebního úřadu  - platné (pravomocné k 15.7.2020)  
nebo Čestné prohlášení žadatele že není potřeba  - pouze u stavebních výdajů

• Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
• Půdorys stavby /dispozice technologie
• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace projektu (měřítko, název k.ú.)
• Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace (ne u mobilních strojů)
• Soulad se Strategií CLLD MAS
• Soulad s plánem rozvoje obce 
• Výpis ze školského rejstříku (jen u projektů MŠ a ZŠ)
• Soulad s příslušným MAP (jen u MŠ a ZŠ)



Kontakty na pracovníky MAS Brána do Českého ráje:

Ing. Alena Klacková – 606 618 112,  klackova@masbcr.cz

Ing. Vítězslav Dufek – 776 280 028, dufek@masbcr.cz

Ing. Lucie Gernatová – 728 874 903, gernatova@masbcr.cz

mailto:klackova@masbcr.cz
mailto:dufek@masbcr.cz
mailto:gernatova@masbcr.cz

