
Lomnice nad Popelkou, 13.7.2017 



 vznik:  r. 2006 
 forma:  zapsaný spolek
 sídlo:  Libuň 27
 Místní partnerství mezi veřejný, soukromý a neziskový sektorem na území 

MAS

 Účelem spolku je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje území 
spolku, zejména veřejně prospěšnými činnostmi ve prospěch obyvatel a 
návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a 
středních podniků, zemědělců a dalších subjektů působících v území.

 předsedkyně MAS:
Helena Červová

 členská základna: 54 členů
 12 veřejný sektor,  22 NO,  20 soukromý sektor



48 obcí,   5 se statutem město,  3 městyse



451 km2,  40 627 obyvatel,  48 obcí 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Brána do Českého ráje, z.s. 2014 -2020   
(= SCLLD) 

- schválena k realizaci dne  21.6.2017
- podána 30.3.2016
- zveřejněna na 
http://www.masbcr.cz/cz/strategicke-
dokumenty-mas/strategie-clld-2014-2020.html

http://www.masbcr.cz/cz/strategicke-dokumenty-mas/strategie-clld-2014-2020.html




• Bezpečná doprava

• Investice do vzdělávání

• Podpora hasičů

• Investice do sociálních služeb

Programový rámec IROP

• Sociální služby

• Zaměstnanost

• Prorodinná opatření 

Programový rámec OPZ

• Podpora zemědělských podniků

• Podpora potravinářských  podniků

• Podpora podnikání na venkově

• Podpora společenských funkcí lesů

• Pozemkové úpravy

• Spolupráce MAS

Programový rámec PRV



SCLLD – 3 programové rámce
finanční prostředky 2016 – 2023

Program

ový 

rámec

Gestor /ŘO Finanční prostředky v mil Kč celkem Počet 

opatření/

fichí/

(dotačních 

titulů)

z EU z 

rozpočtu

ČR

Vlastní 

zdroje

IROP MMR 54,36 0,0 2,86 57,22 4

OP Z MPSV 9,97 0,59 1,17 11,73 3

PRV MZe 17,01 9,57 16,45 43,02 6

celkem 81,34 10,16 20,48 111,97 13



Název opatření 

/ fiche
Podpora zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení 

PRV
Článek 17, odst. 1, písm. a) PRV – Investice do zemědělských 

podniků
Vymezení  Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti, udržitelnosti 

a konkurenceschopnosti zemědělského podniku.

Vazba na specifický cíl 

Strategie SCLLD 
2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální 

ekonomiku

Oblast podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a 

rostlinné výrobě:

- investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci

- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu 

podniku.

Definice příjemce zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč

Principy pro stanovení 

preferenčních kritérií

- výše způsobilých výdajů

- podíl příjmů ze zemědělství na celkových příjmech

- využití stávajících staveb a budov

- zřízení pracovního místa

- doba realizace projektu 

- pozitivní vliv na životní prostředí
Indikátor výstupu

číslo 93701
název Počet podpořených podniků/příjemců
výchozí stav 0
hodnota pro 

mid-term (r. 2018)
5

cílový stav 17
Indikátor výsledku

číslo 94800
název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
výchozí stav 0
hodnota pro 

mid-term (r. 2018)
0

cílový stav 1

Fiche č.8



www.masbcr.cz



Pravidla pro žadatele
(19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje
- části:

A – Obecné podmínky
B – Společné podmínky pro všechny aktivity
C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků - článek 17 písm. a) -
Investice do zemědělských podniků   str. 39 – 41
D - Seznam příloh

Obecné podmínky

Pojmy
Lhůta vázanosti – 5 let od převedení dotace na účet

Portál farmáře – informační systém MZe , přes systém stažení žádosti, odesláni na 
SZIF, změnová hlášení, Žádosti o platbu, komunikační nástroj

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



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

Nelze souběh dotací (lze uplatnit na vlastní podíl), lze využít PGRLF.

Žadatel – uchovává doklady 10 let od poskytnutí dotace.

Při podpisu Dohody – Žadatel prokazuje vypořádané závazky vůči FÚ.

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

Žadatel nesmí být v likvidaci,  zemědělský podnikatel.

Předmět projektu – provozován výhradně žadatelem a ve vlastnictví žadatele (po 
celou lhůtu vázanosti projektu).
Dotace na způsobilé výdaje, ceny odpovídají cenám v místě a čase obvyklým,  kladné 
zhodnocení aspektů:
- hospodárnost (dodržení limitů)
- potřebnost a efektivnost (soulad se SCLLD)
- Účelnost (popis aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje – musí být v souladu s 

oblastmi podpory dané fiche

Realizace výdajů – bezhotovostní platbou, v hotovosti max. 100 tisíc/projekt).



Stavební výdaje – max. sazby dle katalogu RTS, Callida, 
u nákupu nemovitostí (přímá vazba na projekt) – znalecký posudek (na starší než 6 
měsíců před podáním na MAS)

Na některé výdaje limity  - viz Příloha 3 str. 90 Pravidel, nákup nemovitosti pouze 10 % 
z celkových způsobilých výdajů 
Motorová vozidla: dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost -
nepřevyšuje 3,5 t – 500 000,- Kč 

Výdaje vznikly nejdříve ke dni podání na MAS (datum objednávky, smlouvy), uhrazeny 
nejpozději k datu podání ŽoP.

Projekt

NELZE:
Použitý majetek, nákup zvířat, platební nároky, jednoleté rostliny, DPH u plátců,
prosté nahrazení investice, kotle na biomasu, BPS, závlahové systémy, studny a vrty,
včelařství, med,  produkty rybolovu a akvakultury, obnova vinic, oplocení vinic, sadů, 
nákup vozidel kategorie L, M, N (některé články  výjimka)



B - Společné podmínky

Výdaje – min. 50 000 Kč, max 5 000 000 Kč

Dotace: 64 % z EU, 36 % ČR
Realizace – na území MAS, projekt v souladu se SCLLD

Uspořádání vlastnických vztahů k nemovitostem – prokazuje při kontrole na místě  
(vlastnictví, spoluvlastnictví –min.50 %,  nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka)

Žádost obdrží min. počet bodů – viz fiche – 15 bodů pro  aktuální výzvu.

Pozor pokud část objektu (podpořeného) slouží  k jiným účelům – viz Příloha 15 
Pravidel (str. 136) - propočet dle podlahové plochy

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

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



C – Specifické podmínky   Pravidla str.  39 – 40

Podpora zemědělských podniků

Dotace:  50 % ze způsobilých výdajů pro dotaci

Navýšení: 60 % v LFA ( min. 75 % výměry), 60 % MZZ (18 – 41 ke dni podání na MAS, 
max 5 let evidence zemědělského podnikatele) 

Způsobilé výdaje:
Stavby, stroje a technologie pro ŽV, pro RV, školkařskou výrobu, peletárny (pro vlastní 
spotřebu), nákup nemovitosti
3 kódy výdajů: 007 – ŽV, 008 – RV, 009 – peletárny

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.



Administrace žádosti

1. Registrace - v termínu  7.8. – 21.8. na MAS (doporučení – telefonicky 
domluvit termín a čas) – kancelář MAS v Libuni
- formulář žádosti na USB /zaslat e- mailem (doporučení před podáním)

- přílohy (naskenované / v listinné podobě)
- statutární zástupce – pokud ne – ČP v žádosti ověřené  + plná moc     

(neověřená)
žadatel obdrží potvrzení o registraci (neúplné – nezaregistrovány)

2. Administrativní kontrola na MAS (obsahová správnost, kontrola přijatelnosti) 
– 20 dní – nedostatky obdrží žadatel – 5 dní na odstranění  (lze 2X ),  informaci 
o výsledku kontroly

3. Hodnocení - výběrový orgán MAS dle vnitřních postupů MAS – 2 hodnotitelé 
– shoda, pokud ne 3 hodnotitel – sestupný seznam dle obdržených bodů, u 
shody rozhoduje termín a čas registrace

4. Výběr projektů na MAS – rada MAS – na základě seznamu a alokace 
5. Informace žadatelům - zaslání podepsané elektronické žádosti a 

verifikovaných příloh (nejpozději 26.září)
6. Žadatel žádost a přílohy zasílá ze svého účtu na PF na SZIF do 29.9.2017  - lze 

jen jednou



6. Možnost odvolání (proti výsledku kontroly, proti hodnocení a postupům MAS –
písemně na MAS do 15 dnů – MAS rozhodne do 10 dnů, další přezkum lze podat 
na RO SZIF, na CP SZIF, Přezkumní komise MZe

7. Administrativní kontrola na SZIF (RO SZIF Hradec Králové)
- s výběrovým řízením do 126 dní   (2.2.2018)

- bez VŘ do 56 dní (27.12.2017)
pokud nedostatky – vyzve k doplnění  -žadatel doplní (MAS zkontroluje) – odesílá 
přes PF do 14 dnů
- schválení/neschválení zveřejňuje SZIF na www stránkách

7. Podpis Dohody (žadatel osobně – na RO SZIF)
Přílohy: potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ

8. Realizace projektu (lze hned zahájit po registraci na MAS bod 2.)

9. Změny- formou hlášení o změnách  - formulář (doporučení – konzultovat včas na 
MAS)

10. Účtování
správné, průkazné, srozumitelné účetní doklady, chronologické řazení
- samostatná analytická účetní evidence o projektu



Povinné přílohy k Žádosti o dotaci
1. dle Pravidel
- Stavební povolení/jiné opatření Stavebního úřadu – pravomocné
- Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
- Půdorys stavby/dispozice technologie
- Katastrální mapa s vyznačením lokalizace projektu
- Formulář pro posouzení finančního zdraví  (pokud ZV projektu >1 

mil.Kč)
- Prohlášení o zařazení velikosti podniku (Příloha 5 Pravidel)
- Znalecký posudek (u nákupu nemovitosti)
- Souhlasné stanovisko MŽP (AOPK) – u oplocení pastevního areálu a 

chovu vodní drůbeže
2. Stanovené MAS:
Soulad se Strategií MAS (formulář na www)
Čestné prohlášení (pokud není potřeba stavební povolení)

3. Nepovinné – vliv na body
- daňové přiznání (příjmy), kopie výpisu z KN, kolaudační rozhodnutí 
(existence stavby), certifikace EZ/SISPO



Zadávací řízení

- Rozdělit na dodávky, služby a stavební práce

- nelze dělit zakázku, tak aby došlo ke snížení pod stanovené limity
- - v rámci projektu lze více VŘ

 Zakázky do 20 tis.  - lze zadat rovnou bez výběru z více dodavatelů (max. v 
součtu 100 tisíc/projekt)

 do 400 tisíc bez DPH /500  tis bez DPH    (v případě fiche 8 vždy 400 tis –
dotovaný zadavatel – 50 % dotace)

- tzv. srovnatelný cenový marketing/průzkum trhu  pomocí elektronického tržiště
(min 3 dodavatelé – písemné nabídky nebo e- mailové nebo vytištěné   

internetové nabídky - dokládá se při kontrole 

 > 400 tis/500 – řídí se příručkou SZIF    do 2 mil (dodávky, služby), do 6 mil. 
stavební práce

- VZMR   (Výzva,  příjem nabídek v termínu, obdrženy  min. 3 nabídky, hodnocení , 
výběr dodavatele, oznámení , uzavření Smlouvy), lze také zveřejnit výzvu na Portále 
farmáře SZIF/věstníku veř. zakázek/na profilu zadavatele/elektronickém tržišti –
pokud zveřejněno stačí i 1 nabídka



Kompletní dokumentace k ZŘ / VŘ   + aktualizovaný formulář žádosti  -
předává se na MAS do 63 dnů od data  předání na SZIF (uvedeného ve Výzvě) 
– 1. 12.2017  (dle seznamu dokumentace uvedeno na www SZIF)
Na SZIF do 70 dnů – do 11.12.2017

11. Žádost o platbu
Formulář – vygeneruje se z účtu žadatele na PF + soupiska účetních dokladů
- Nejprve na MAS (min. 15 dní před termínem podání na SZIF)
- skutečně prokázané výdaje



Děkujeme za pozornost 
MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Ing. Alena Klacková
klackova@masbcr.cz

Ing. Vítězslav Dufek
dufek@masbcr.cz

Ing. Lucie Gernatová
gernatova@masbcr.cz
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