
 

 

 

 

 

   1 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAS BOBRAVA, Z.S. 
 

Konání: 10. 6. 2020, 13:30 hod. 

Místo jednání: Malý sál Sportovní a společenské haly Nebovidy 

   

Přítomní členové Řídícího výboru dle prezenční listiny: 
Obec Moravany, zastoupená Helenou Kadlečíkovou 

Obec Nebovidy, zastoupená Milanem Mojžíšem 

Roman Valla 

Lukáš Dvořák 

TJ Sokol Ostopovice, zastoupený Jiřím Maiwaelderem 

 

Omluveni:  

Jan Vondrák 

Obec Střelice, zastoupená Jiřím Vašulínem 

 

Hosté:  
Jiří Hrubý 

Alena Kováříková 

 

1. Zahájení  
Jednání Řídícího výboru bylo zahájeno v 13:30 hod. paní předsedkyní Kadlečíkovou.  

2. Zhodnocení usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a ověřovatele 

Paní předsedkyně konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina Řídícího výboru tj. 4 členové, tudíž je Řídící 
výbor usnášeníschopný a dále předává slovo panu Hrubému.  Pan Hrubý navrhuje zapisovatele dnešního zápisu 

paní Alenu Kováříkovou. 
 

Usnesení č. ŘV 54.1.2020 

Řídící výbor schvaluje zapisovatele paní Alenu Kováříkovou. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno 

 

Dle jednacího řádu je ověřovatelem zápisu předsedkyně Řídícího výboru.  
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3. Schválení programu jednání  
Pan Hrubý přítomné seznamuje s programem jednání a prosí o připomínky či případné doplnění.  
Program jednání: 

1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
2. Programové období 2021-2027  

3. Kancelář MAS  
4. Animace škol OP VVV 

5. Dotační poradenství a další 
6. Různé 

7. Závěr 

Usnesení č. ŘV 54.2.2020 

Řídící výbor schvaluje program jednání.  
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Schváleno 

4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
 

Program rozvoje venkova  

Výzva PRV č. 6, v rámci které byla vyhlášena Fiche 5 Občanská vybavenost obcí, byla vyhlášena 29. 4. 2020. Příjem 
žádostí o dotaci na MAS probíhal přes Portál farmáře od 29. 4. do 5. 6. 2020 vč. Finální termín registrace žádostí 
na RO SZIF je do 31. 7. 2020. Vyhlášená alokace výzvy (dotace): 2 157 624,- Kč. MAS přijala 10 žádostí o dotaci o 
celkové výši požadované dotace 1 784 094 Kč.  

V návaznosti na Pravidla 19.2.1 pro žadatele byly aktualizovány kontrolní listy: administrativní kontroly, kontroly 
příloh, kontroly přijatelnosti a dalších podmínek a věcného hodnocení Fiche 5, které jsou přílohou interních 
postupů PRV.  

Usnesení č. ŘV 54.3.2020 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Interních postupů PRV MAS Bobrava (verze č. 9). 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno 

V rámci PRV dále došlo k ukončení administrace některých projektů:  
 3. výzva PRV – žadatel nedodržel pravidla dotace, ukončení projektu o alokaci dotace 101 250 Kč (Fiche2). 
 4. výzva PRV – žadatel ukončil projekt před podpisem Dohody o poskytnutí dotace (nepříznivá finanční situace 

v souvislosti s Covid-19; obava z vytvoření 1,5 prac. úvazku) – alokace dotace 990 000 Kč (Fiche2). 
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Současná alokace dotace v rámci PRV: 

Název Fiche 
Fiche 1 zemědělské 
podniky 

Fiche 2 nezemědělské 
podniky 

Fiche 3 neprodukt. 

investice v lesích 

Fiche 5 občanská 
vybavenost obcí 

Alokace po 

změně 2020 
1 323 575 Kč 2 975 492 Kč 1 880 219 Kč 2 157 624 Kč 

Skutečně 
čerpáno  1 303 992 Kč 1 624 850 Kč 1 880 219 Kč 1 784 094 Kč 

Nevyčerpaná 
alokace 

19 583 Kč 1 350 642 Kč 0 Kč 373 530 Kč 

Z výše uvedených důvodů nám v PRV zbývá vyčerpat 1 743 755 dotačních Kč. Valná hromada MAS rozhodne, do 
kterých Fichí zbývající alokaci v PRV přesunout – změna fin. plánu PRV. Kancelář MAS prověří všechny potenciální 
projektové žádosti – výstup bude podkladem pro jednání VH. Předpoklad vyhlášení poslední výzvy PRV 08/2020, 
příjem žádostí o dotaci na MAS 08-09/2020, termín registrace projektů na RO SZIF do 31. 10. 2020. 

13:50 přichází p. Maiwaelder, nyní je přítomno 5 členů Řídícího výboru. 

Výzva IROP č. 4 (Bezpečnost dopravy) 
Na základě schválené žádosti o změnu SCLLD – přesun zbývající alokace (3 761 214 Kč) z opatření IROP 2. Kvalitní 
a odborný vzdělávací systém do opatření IROP 1. Bezpečná doprava, je zapotřebí schválit změnu 4. výzvy IROP.  
konkrétně se jedná o navýší alokace výzvy z původních 13 466 467,09 Kč na 17 227 681,09 Kč. Hraničnímu projektu 
obce Moravany tak bude v rámci výzvy nabídnuto 3 960 202,02 Kč. Alokace MAS v rámci IROP na období 2014-

2020 by tím byla vyčerpána. 

Jelikož je pí. Kadlečíková ve střetu zájmu po dobu hlasování odchází z jednání. 

Usnesení č. ŘV 54.4.2020 

Řídící výbor MAS schvaluje změnu alokace 4. výzvy IROP na 17 227 681,09 Kč. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno 

 

Pí. Kadlečíková se vrací na jednání. 
 

Dále pokračuje metodická podpora realizovaných projektů v PRV a IROP.   

 

5. Programové období 2021-2027 

Výzva na standardizaci MAS (kontrola dodržování standardů a metodických pokynů stanovených pro MAS) byla 
vyhlášena 30. 4. 2020, příjem žádostí o standardizaci do 30. 9. 2020. Obce ze stávajícího území MAS byly osloveny 
ke schválení územní působnosti na období 2021-2027. Na konci června bude projednáno ve všech oslovených 
obcích, krom Radostic (budou projednávat v průběhu léta). 
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Kancelář MAS připravila harmonogram tvorby SCLLD na období 2021–2027 – jednotlivé kapitoly bude zpracovávat 
kancelář MAS a ŘV MAS připomínkovat. V září plánujeme veřejné projednání SCLLD. Předpoklad odevzdání SCLLD 
je do konce roku 2020.  

 

6. Kancelář MAS  
Žádost o platbu na režie za období 01-04/2020 ve výši 386 356 Kč byla podána v květnu, další plánována na září a 
poté po konci 3. etapy v lednu 2021. 

 

7. Animace škol OP VVV 

Dále pokračujeme v individuálních konzultacích a individuální podpoře škol z území MAS, které realizují druhou 
vlnu šablon – nyní se podávají monitorovací zprávy. Přibývají nám i nové školy mimo naše území, které si žádají 
konzultace k šablonám. V březnu 2020 byla vyhlášena další výzva (šablony III), k té jsme uspořádali webinář pro 

školy.  
8. Dotační poradenství a další 
V rámci dotačního poradenství MAS, tedy vedlejší činnosti dál kancelář MAS zpracovává projektové žádosti, 
administruje a konzultuje realizaci projektů žadatelů mimo území MAS.     
 

9. Různé 

Valná hromada MAS se uskuteční 23. 6. 2020 od 16:00 hod. na zelené střeše MŠ a ZŠ Ostopovice.  
Dále probíhají jednání s brněnskou metropolitní oblastí (ITI) – síťový projekt na kapacity MŠ a ZŠ v ORP Šlapanice, 

dále podpora jednoho projektu na rozšíření kapacit ZŠ.  
 

V souvislosti se standardizací probíhá kontrola dokumentace– v návaznosti na uvedené nutno aktualizovat Jednací 
řád Řídícího výboru MAS – drobné úpravy.  

Usnesení č. ŘV 54.5.2020 

Řídící výbor schvaluje Jednací řád Řídícího výboru MAS Bobrava. 
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Schváleno 

 

Dnes nám přišla nabídka zapojení se do projektu „StoryMaps jako efektivní způsob prezentace a interpretace 
kulturního a přírodního dědictví v kontextu geoturismu a environmentálního vzdělávání” přes Ústav geoniky AV 

ČR.  P. Hrubý přítomným dává podklady, kde je o projektu uvedeno více. MAS zapojením do projektu nevznikají 
žádné finanční závazky. P. Maiwaelder se zapojením do projektu nesouhlasí, neboť je v podkladech mimo jiné 
uvedeno, že projekt bude poukazovat např. na environmentální problémy nebo vlivy člověka na krajinu. Diskuze 

nad zapojením se do projektu, kdy zbylí členové ŘV jsou pro z důvodu propagace regionu MAS. 
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Usnesení č. ŘV 54.6.2020 

Řídící výbor schvaluje zapojení MAS do projektu „StoryMaps jako efektivní způsob prezentace a interpretace 
kulturního a přírodního dědictví v kontextu geoturismu a environmentálního vzdělávání.“ 

Pro: 4  Proti: 1  Zdržel se: 0 

Schváleno 

 

10. Závěr 

Paní předsedkyně ukončuje jednání ve 14:35 hod. 

Zapsala dne 16. 6. 2020 Alena Kováříková 

 

 

Ověřila: Helena Kadlečíková 

 

 

 

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 

2. Interní postupy PRV MAS Bobrava (verze č. 9) 
3. 4. výzva IROP_změna 

4. Jednací řád Řídícího výboru MAS Bobrava 

 

Usnesení: 
Usnesení č. ŘV 54.1.2020 

Řídící výbor schvaluje zapisovatele paní Alenu Kováříkovou. 
Usnesení č. ŘV 54.2.2020 

Řídící výbor schvaluje program jednání. 
Usnesení č. ŘV 54.3.2020 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Interních postupů PRV MAS Bobrava (verze č. 9). 
Usnesení č. ŘV 54.4.2020 

Řídící výbor MAS schvaluje změnu alokace 4. výzvy IROP na 17 227 681,09 Kč. 
Usnesení č. ŘV 54.5.2020 

Řídící výbor schvaluje Jednací řád Řídícího výboru MAS Bobrava 

Usnesení č. ŘV 54.6.2020 

Řídící výbor schvaluje zapojení MAS do projektu „StoryMaps jako efektivní způsob prezentace a interpretace 

kulturního a přírodního dědictví v kontextu geoturismu a environmentálního vzdělávání.” 

Ing. Alena 

Kováříková

Digitálně podepsal Ing. 

Alena Kováříková 

Datum: 2020.06.16 09:03:16 

+02'00'

Bc. Helena 

Kadlečíková

Digitálně podepsal Bc. 

Helena Kadlečíková 

Datum: 2020.06.16 15:24:30 

+02'00'
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Přehled změn  
 

Vydání č. 
Kontroloval Schválil 

Platnost 

Jméno Podpis Jméno Podpis 

98 Hrubý  Kadlečíková    

 

 

Evidence změn  
 

Revize 
č. Předmět revize 

Kapitola 
č.  

Platnost 

1. 
Aktualizace příloh č. 9, 13, 17, 21: Kontrolní listy pro kontrolu Fiche 5 v souladu 
s Pravidly 19.2.1 
 

Přílohy 10. 6. 2020 

    

1 Změna v sídle kanceláře MAS a ve statutárních zástupci MAS.  1  

2 
V rámci střetu zájmů se upravuje zastoupení veřejného sektoru při rozhodování 
o výběru projektu z max. 49 % na max. 50 % 

2.2  

3 
Lhůta pro doplnění žádosti o dotaci po AK ze strany žadatele bude minimálně 5 
pracovních dní od data odeslání výzvy k doplnění. 5.1  

4 Přidány principy pro tvorbu preferenčních kritérií. 5.2  

5 Aktualizován postup pro seřazení projektů dle shodného počtu bodů.  5.2  

6 Aktualizován postup pro podporu hraničních projektů.  6  

7 
Doplněna možnost cenového marketingu s předpokládanou hodnotou zakázky, 
která je rovna nebo vyšší 500 tis. Kč bez DPH. 

7.1   

8 

Doplněna možnost, kdy v individuálních případech (např. dodatečně zjištěné 
nedostatky, nejasnosti vzniklé na základě doplnění ze strany žadatele apod.) 
může být žadatel vyzván k dodatečnému doplnění Žádosti o dotaci a příloh; 
odstranění zjištěných nedostatků musí být v tomto případě provedeno do 14 dnů 
od doručení výzvy SZIF. 

7.1  

9 Doplněna možnost velkého cenového marketingu. 7.2  

10 

Upraven případ, kdy žadatel nesouhlasí s postupem administrace či s výší 
bodového hodnocení ŽoD nebo s výsledkem přezkumu ze strany RO SZIF, 
může se do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na RO SZIF 
písemně obrátit se žádostí o přezkum na Přezkumnou komisi Ministerstva 
zemědělství. V případě, že by sdělení RO SZIF bylo v rozporu s podmínkami, 
za kterých je poskytována dotace, MZe jej usnesením zruší.  

9  

11 

Přidány přílohy: Příloha č. 9: Kontrolní list kontroly přijatelnosti Fiche 5 
Příloha č. 13: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 5 
Příloha č. 17: List věcného hodnocení Fiche 5 
Příloha č. 21: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 5 
Příloha č. 22: Vzor plné moci seminář 
 

Přílohy  



 

3 
 

 

  



 

4 
 

Obsah 
1 IDENTIFIKACE MAS ............................................................................................................................................ 5 

2 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY ............................................................................................................................ 6 

2.1 Orgány MAS ................................................................................................................................................. 6 

2.2 Střet zájmů .................................................................................................................................................... 8 

3 PŘÍPRAVA A VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS ............................................................................................................. 9 

3.1 Harmonogram výzev ..................................................................................................................................... 9 

3.2 Příprava výzvy MAS...................................................................................................................................... 9 

3.3 Kontrola výzvy MAS ze strany RO SZIF ....................................................................................................... 9 

3.4 Vyhlášení výzvy MAS ................................................................................................................................. 10 

3.5 Změna výzvy MAS ...................................................................................................................................... 10 

4 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI ............................................................................................................................ 10 

5 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ ................................................................................................................. 11 

5.1 Administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a kontrola příloh žádosti o dotaci na MAS ......................... 11 

5.2 Věcné hodnocení ........................................................................................................................................ 11 

5.3 Arbitrážní hodnocení ................................................................................................................................... 13 

6 VÝBĚR PROJEKTŮ............................................................................................................................................ 13 

7 ADMINISTRACE ŽÁDOSTI NA RO SZIF ........................................................................................................... 15 

7.1 Administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů na RO SZIF ..................................... 15 

7.2 Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení ...................................................................................... 16 

7.3 Schválení žádosti o dotaci .......................................................................................................................... 16 

8 ŽÁDOST O PLATBU........................................................................................................................................... 16 

9 POSTUPY PRO ODVOLÁNÍ ŽADATELE ...................................................................................................... 1617 

10 POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN ................................................................................................................ 18 

11 AUDITNÍ STOPA, ARCHIVACE ..................................................................................................................... 1819 

11.1 Doba archivace projektů ............................................................................................................................. 19 

11.2 Typy dokumentů k archivaci ....................................................................................................................... 19 

11.3 Formát dokumentů určených k archivaci .................................................................................................... 20 

11.4 Dokumentace k výzvě ................................................................................................................................. 20 

11.5 Dokumentace k žádosti o realizaci strategie a žádosti o dotaci ................................................................. 20 

12 KOMUNIKACE SE ŽADATELI ............................................................................................................................ 21 

13 SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY ....................................................................................................... 21 

14 NESROVNALOSTI A STÍŽNOSTI .................................................................................................................. 2122 

14.1 Nesrovnalosti .............................................................................................................................................. 22 

14.2 Stížnosti ...................................................................................................................................................... 22 

15 PŘÍLOHY ........................................................................................................................................................ 2324 

 

 

  



 

5 
 

1 IDENTIFIKACE MAS 

 

Název MAS MAS Bobrava, z.s.  

Právní forma Spolek 

IČO 03889076 

Sídlo Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

Sídlo kanceláře Nebovidy 250, 664 48 Nebovidy  

Statutární zástupce 

Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

Zastupující fyzická osoba: Bc. Helena Kadlečíková 

Předsedkyně spolku 

Manažer Mgr. Jiří Hrubý, +420 608 961 022, hruby@masbobrava.cz 

Webové stránky www.masbobrava.cz 

E-mail hruby@masbobrava.cz 

Telefon +420 608 961 022 

Datová schránka ID: 6e32u2r 

Bankovní spojení 115-0216840287/0100 
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2 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY 

 

MAS Bobrava, z.s., je spolkem a stanovy jsou základním právním podkladem pro existenci MAS Bobrava, z.s. 

Organizační struktura je zakotvena v platných stanovách spolku. Rozhodovací struktura vychází z metodiky pro 
standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020. Nejvyšším orgánem MAS Bobrava, z.s. 

je Valná hromada, která je tvořena členy spolku. Rozhodovacím orgánem v MAS Bobrava, z.s., je Řídící výbor, 
který se skládá z nejméně pěti členů. Řídící výbor si ze svého středu volí předsedu, který zastupuje spolek navenek. 

Dalšími orgány pro realizaci rozvojových strategií jsou: Revizní komise a Výběrová komise. Dále jsou součástí 
struktury MAS: kancelář MAS složena z manažera MAS a dalších pracovníků kanceláře. 
 

Kancelář MAS Bobrava, z.s. s jejím vedoucím pracovníkem, který je manažerem spolku (v textu dále jen „manažer“), 
je výkonným aparátem MAS a jejích výborů. Je odpovědná za praktický výkon rozhodnutí MAS Bobrava, z.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2.1 Orgány MAS 

Orgány MAS Bobrava, z.s. pro účely naplňování SCLLD: 

- Valná hromada; 

- Řídící výbor; 
- Revizní komise 

- Výběrová komise; 

- kancelář MAS. 
 

Valná hromada  

Do působnosti Valné hromady ke vztahu SCLLD patří zejména: 

- volí a odvolává členy Řídícího výboru, Výběrové komise, Revizní komise, schvaluje počet členů orgánů spolku, 
jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a odvolání a způsoby jednání, pokud nejsou upraveny ve 
Stanovách; 

- nese zodpovědnost za provádění SCLLD v územní působnosti MAS; 
- schvaluje distribuci veřejných finančních prostředků, strategii komunitně vedeného místního rozvoje; 
- schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů a Výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů; 

VALNÁ HROMADA 

(nejvyšší orgán) 

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR 

(statutární orgán) 
 

 

REVIZNÍ KOMISE 

(kontrolní orgán) 
 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE 

(výběrový orgán) 
 

 

KANCELÁŘ 

MAS 
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- schvaluje rozpočet realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  
 

Řídící výbor 
Do působnosti Řídícího výboru ke vztahu SCLLD patří zejména: 
- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; 
- zpracovává způsob hodnocení a výběru projektů spolku vč. příslušných kritérií, který předkládá nejvyššímu 

orgánu ke schválení, schvaluje monitorovací indikátory pro realizaci projektů; 
- schvaluje výzvy k podávání žádostí; 
- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise; 
- připravuje strategii komunitně vedeného místního rozvoje a další rozvojové strategie; 
- realizuje úkoly, opatření a cíle směřující k implementaci rozvojové strategie regionu; 
- zřizuje komise, popř. jiné pracovní a iniciativní skupiny.  
 

Revizní komise 

Do působnosti Revizní komise ke vztahu SCLLD patří zejména: 
- dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD; 
- sleduje plnění monitorovacích ukazatelů projektů schválených k financování; 
- aktivně monitoruje realizované projekty; 
- kontroluje plnění podmínek dohody o poskytnutí dotace na projekty schválené k financování; 
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti 

výběru MAS; 
- zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zpracovává a předkládá 

Řídícímu výboru ke schválení indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
 

Výběrová komise 

Do působnosti Výběrové komise ke vztahu SCLLD patří zejména: 
- provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií; 
- navrhuje a sestavuje seznam projektů v pořadí dle počtu získaných bodů; 

Členové Výběrové komise mohou pro svoje hodnocení využít znalostí externích odborníků formou odborného 
posudku, který přebírá manažer, který ho předá hodnotitelům.  
 

Postavení a působnost orgánů spolku je specifikována ve Stanovách MAS Bobrava, z.s. 
 

Kancelář MAS 

Vedoucím kanceláře MAS je vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – manažer, který je ve vztahu MAS 
v hlavním pracovním poměru 0,8 FTE. Manažer zastřešuje jak PRV, tak IROP. . Kancelář MAS dále tvoří projektový 
manažer v hlavním pracovním poměru – HPP v rámci CLLD ve výši 1,0 úvazku, z toho pro PVR cca 0,5 úvazku a 
pro IROP cca 0,5 úvazku.  . Kancelář MAS vykonává následující činnosti, které mají spojitost s realizací SCLLD a 
výzvami MAS:  
 

- zabezpečuje a podílí se na tvorbě či aktualizaci interních dokumentů potřebných pro jednotlivé výzvy MAS i pro 
realizaci SCLLD, 

- administruje a zabezpečuje vyhlášení výzvy MAS, 
- k jednotlivým výzvám poskytuje konzultace, 
- provádí školení a semináře pro žadatele a příjemce, 
- zabezpečuje sběr a administraci žádostí o dotaci, 
- zabezpečuje administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a kontrolu dalších podmínek vztahujících se k danému 

projektu, 

- zodpovídá za kontrolu a dodržování stanovených termínů a postupů jednotlivých fází hodnocení žádostí o dotaci, 
- zodpovídá a zabezpečuje veškeré náležitosti a výstupy jednotlivých fází hodnocení žádosti o dotaci, včetně 

zajištění zveřejnění a postoupení konkrétních informací všem dotčeným orgánům, 
- zodpovídá za archivaci všech relevantních dokumentů, 
- v případě potřeby spolupracuje s externími subjekty (viz. níže)  
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- v případě vyžádání si účasti MAS Bobrava při kontrole projektu na místě je Kancelář MAS zodpovědná za 
zajištění kompetentního zaměstnance (-ů), 

- a dále je zodpovědná a zabezpečuje veškeré úkony, které náleží pracovníkům či celkově MAS Bobrava (vyjma 
konkrétních případů, které se týkají jiných orgánů MAS Bobrava),  

 

Externí odborníci:  
Externí experti jsou odborníci v určité oblasti. Návrh na využití externího odborníka podává manažer. Pokud dojde k 

využití externího odborníka, bude s ním uzavřena Dohoda o provedení práce. MAS počítá s využitím externích 
odborníků ve fázi věcného hodnocení, a to v situaci, kdy členem Výběrové komise nebude odborník na danou oblast 
(a to pro jedno, více či všechna kritéria). 
 

Způsob výběru externího odborníka bude založen na transparentním a objektivním způsobu výběru zohledňující 
následující předpoklady: 
- dosaženého vzdělání v požadovaném oboru; 
- praxe v požadovaném oboru; 
- zkušenosti s hodnocením projektů. 
 

Potenciální externí odborníci budou osloveni manažerem, který rovněž zodpovídá za zveřejnění této informace na 

webových stránkách MAS.  
 

2.2 Střet zájmů  

Postupy při hodnocení a výběru projektů budou nediskriminační a transparentní, aby nedošlo ke střetu zájmů. K 
tomu přispějí tato opatření: 
- postupy pro hodnocení a výběr projektů budou zveřejněny na webových stránkách MAS a budou s nimi 

seznámeni všichni žadatelé při seminářích k vyhlášení výzvy; 
- při rozhodování o výběru projektu nebude veřejný sektor zastoupen více než 50%; 

- všichni hodnotitelé (včetně arbitrů), členové Výběrové komise (včetně externích odborníků) a Řídícího výboru, 

kteří se podílejí na hodnocení a výběru žádostí o dotaci podepisují před zahájením hodnocení prohlášení o 
nestrannosti a mlčenlivosti osoby, tvořící přílohu č. 1 těchto interních postupů, jehož součástí je i etický kodex, 

čímž se zavazují k nestrannému a objektivnímu hodnocení a výběru projektů a odpovídajícímu chování; 
- v případě, že se jednání o výběru projektů (tj. jednání Řídícího výboru) k finanční podpoře koná formou per 

rollam, člen Řídícího výboru, který se cítí být k projednávanému/ým projektu/ům ve střetu zájmu, informuje o této 
skutečnosti příslušnou kontaktní osobu/ informuje o této skutečnosti prostřednictvím odpovědi; hodnotitel, který 
by byl ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nebude podílet na hodnocení a výběru ostatních žádostí, 
které dané žádosti ve výběru projektů konkurují; 

- Výběrová komise i Řídící výbor budou svoje rozhodnutí o výběru transparentně dokládat, aby bylo zřejmé na 
základě čeho, bylo o výběru rozhodnuto; 

- z jednání Výběrové komise a Řídícího výboru bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat datum a jména 
účastníků a seznam hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení, včetně zdůvodnění ke každému z nich; 

- výsledky výběru  projektů budou nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení, tj. od jednání Řídícího výboru a 

zápis zveřejněny na webových stránkách MAS. 
 

Členové orgánů MAS a zaměstnanci MAS jsou povinni při své činnosti zdržet se takového jednání, které by mohlo 
vést ke střetu zájmu MAS s jejich soukromými zájmy. Soukromým (osobním) zájmem je míněna jakákoliv výhoda 
pro členy či zaměstnance MAS, nebo pro členy jejich rodiny, jejich blízké nebo příbuzné nebo jiné fyzické a právnické 
osoby, s nimiž mají nebo měli osobní, pracovní, obchodní či jiný obdobný poměr.  Při rozhodování nesmí člen ani 
zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním 
osobám. Člen ani zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních 
nebo členských povinností nebo tento výkon omezuje.  
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3 PŘÍPRAVA A VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS 

3.1 Harmonogram výzev  

Harmonogram výzev zpracovává projektový manažer, který zajišťuje jeho aktualizaci a změny harmonogramu. 

Harmonogram výzev bude zveřejněn v dostatečném předstihu na webových stránkách tak, aby žadatelé měli 
dostatek času na plánování investic a aktivit a na kvalitní zpracování žádosti.  
 

Harmonogram bude obsahovat: 

- název výzvy MAS, popř. číslo; 
- opatření/podopatření SCLLD; 

- plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy; 
- plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o dotaci; 

- plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o dotaci; 

- alokace výzvy – celková alokace (CZK); 
- odhad počtu projektů; 
- odhad průměrné velikosti projektu; 
- poznámky.   

 

Harmonogram výzev umožňuje potenciálním žadatelům plánování svých aktivit s ohledem na financování z ESI 
fondů a poskytuje jim dostatečný čas na přípravu projektů. Harmonogram schvaluje manažer. Je veřejně dostupný 

na internetových stránkách MAS Bobrava (www.masbobrava.cz). 

 

3.2 Příprava výzvy MAS 

 

Po schválení Programového rámce PRV projektový manažer vygeneruje všechny Fiche dle schváleného 
Programového rámce PRV přes Portál Farmáře. Projektový manažer do formuláře Fiche doplní indikátory výstupu a 
výsledků a v souladu s principy pro stanovení preferenčních kritérií doplní konkrétní preferenční kritéria včetně 
bodového ohodnocení a vysvětlení. Následně Fiche zašle přes Portál Farmáře na SZIF. CP SZIF provede kontrolu 

Fiche do 40 pracovních dní od podání MAS, projektový manažer neprodleně zajistí případnou opravu a následnou 
kontrolu doplnění provede CP SZIF do 15 pracovních dní. 
 

Preferenční kritéria stanovená ve Fichích jsou transparentní a v souladu s principy pro stanovení preferenčních 
kritérií dle schváleného Programového rámce PRV; preferenční kritéria zajišťují soulad s Programovým rámcem PRV 
tím, že posuzují projekty podle přínosu k plnění cílů strategie; u každého preferenčního kritéria bude uveden popis 
způsobu a obsahu hodnocení a určen hlavní zdroj informace na základě, které probíhá hodnocení daného kritéria. 
Konkrétní preferenční kritéria může MAS upravit před každou další výzvou, a to do podání žádosti o potvrzení výzvy 
na RO SZIF. Proces přípravy Fichí a výzev se řídí Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  
 

Vyhlášení výzvy bude předcházet komunikace s potenciálními žadateli zejména prostřednictvím konzultací, po 

vyhlášení výzvy MAS rovněž uspořádá informační semináře pro žadatele (viz. kapitola 12 Komunikace s žadateli). 

Za tvorbu výzev, jejich vyhlášení a uveřejnění, jakož i jejich změny odpovídá projektový manažer za odborného 
dohledu manažera. 

 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, na kterém je realizována SCLLD. 
 

3.3 Kontrola výzvy MAS ze strany RO SZIF  

Projektový manažer připraví výzvu MAS k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programového rámce PRV své 
SCLLD. Před vyhlášením každé výzvy vyplní projektový manažer žádost o potvrzení výzvy, kterou odešle ke kontrole 
formálních náležitostí na RO SZIF. RO SZIF odešle MAS připomínky k výzvě nebo výsledek kontroly výzvy do 7 
pracovních dnů od podání žádosti o potvrzení výzvy. RO SZIF může v případě nutnosti odložit předpokládaný termín 
registrace žádostí o dotaci na RO SZIF až o 20 pracovních dnů. Spolu s informací o kladném výsledku kontroly výzvy 
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bude pro žadatele zpřístupněn formulář žádosti o dotaci v Portálu farmáře, který je platný pouze pro danou výzvu 
MAS.  

 

3.4 Vyhlášení výzvy MAS  

MAS vyhlásí výzvu na předkládání žádostí o dotaci. Výzva a Fiche platné pro danou výzvu budou zveřejněny na 
internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až do posledního dne příjmu žádostí o dotaci na MAS. 
Okamžikem vyhlášení výzvy se rozumí její zveřejnění na webových stránkách MAS.  
 

Výzva musí být vyhlášena minimálně 4 týdny před ukončením příjmu žádostí o dotaci na MAS a příjem žádostí o 
dotaci na MAS musí trvat minimálně 2 týdny.  

 

Výzva obsahuje minimálně: 

- název MAS a SCLLD, 
- časové rozmezí - příjmu žádostí o dotaci na MAS, 
- místo podání příloh k žádosti v listinné podobě 

- plánovaný termín registrace na RO SZIF, 

- odkaz na internetové stránky MAS, 
- jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na projektového manažera poskytujícího informace případným 

žadatelům, 
- seznam vyhlášených Fichí,  
- vymezení předpokládané alokace na jednotlivé Fiche (v Kč), 
- seznam nepovinných příloh stanovených MAS (jsou-li stanoveny), 

- postup výběru projektů v případě shodného počtu bodů ve Fichích, a vlastní předpis, který zaručí transparentnost 
výběru projektů a zamezí střetu zájmů (případně odkaz na internetové stránky MAS, kde je žadatel nalezne), 

- odkaz na Pravidla pro operaci 19.2.1. 

 

3.5 Změna výzvy MAS 

Potvrzenou výzvu ze strany RO SFIZ nelze nijak měnit; ve výjimečných případech může být výzva zrušena a 
předložena ke kontrole nová. Přitom je vyhlášení nepotvrzené výzvy považováno za neplatné a potenciální projekty 
nebudou zaregistrovány.   

4 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
 

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Portálu farmáře, kde si žadatel vygeneruje formulář žádosti o dotaci, který 
vyplní a podává na MAS prostřednictvím Portálu farmáře, dále žadatel předá na MAS povinné příp. nepovinné 
přílohy. V případě, že žadatel podává přílohy na MAS v listinné podobě obdrží o jejich podání písemné potvrzení. 
Žádost se podává v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS. Za datum podání žádosti o dotaci na 
MAS se považuje datum podání žádosti o dotaci přes Portál farmáře.  
 

Projektový manažer nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí zveřejní na internetových stránkách 
MAS seznam přijatých žádostí, a to minimálně v rozsahu:  
- název žadatele,  
- IČ žadatele,  
- název projektu,  
- místo realizace projektu (NUTS 5),  

- název nebo číslo příslušné Fiche.  
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5 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ  
 

5.1 Administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a kontrola příloh žádosti o dotaci na MAS 

Přijaté žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou formálních náležitostí a 

obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti, kontrolou příloh a případně kontrolou dalších podmínek vztahujících se 
pro daný projekt dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1 (resp. dle kontrolního listu). Pokud způsobilé 
výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč, může MAS nepovinně provést kontrolu 

finančního zdraví žadatele. Projektový manažer provádí záznam do formuláře žádosti o dotaci o všech krocích 
administrace na MAS.  

 
Projektový manažer vypracuje kontrolní listy k jednotlivým částem hodnocení (tj. administrativní kontrola, kontrola 
přijatelnosti a kontrola příloh), které budou hodnotitelé vyplňovat, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem 
žadatelům.  
 
Při výkonu administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a kontroly příloh musí být uplatněno pravidlo čtyř očí:  
- nezávislé hodnocení minimálně 2 hodnotiteli z řad projektových manažerů MAS/ manažera MAS, případně 

mohou být zastoupeni hodnotiteli z Výběrové komise. 

- hodnotitelé neprovádějí kontrolu společně ani společně nekonzultují.  
 

Kritéria administrativní kontroly a kritéria kontroly příloh jsou – napravitelná. V případě výsledku administrativní 
kontroly a/nebo kontroly příloh odpovídajícímu „NE“, vyzve MAS žadatele s pevně daným termínem k odstranění 
nedostatků a doplnění žádosti o dotaci, a to do minimálně 5 pracovních dní od data odeslání výzvy k doplnění žádosti 
o dotaci. Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí 
MAS administraci dané žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení žádosti o dotaci.  
 

Kritéria kontroly přijatelnosti jsou nenapravitelná. V případě nesplnění minimálně jednoho kritéria přijatelnosti, tedy 
výsledku kontroly odpovídajícímu „NE“ je žádost o dotaci automaticky vyřazena z dalšího procesu hodnocení.  
 

 

Výsledek administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a kontroly příloh může nabývat těchto stavů:  
- žádost o dotaci splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti,  
- žádost o dotaci nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti,  
- žádost o dotaci splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění,  
- žádost o dotaci nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění.  
 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti je provedena do 29 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o 
dotaci. Lhůta se však prodlužuje o dobu, kterou žadatel čerpal na doplnění žádosti. O výsledku provedených kontrol 
MAS informuje žadatele do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly. 
 

Proti výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti může žadatel podat žádost o přezkum (viz kapitola 9 

Postupy pro odvolání žadatele). K další fázi hodnocení (věcné hodnocení) všech projektů v rámci jedné výzvy je 

přistoupeno až po uplynutí doby pro přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o přezkum. 
 

5.2 Věcné hodnocení 
 

Žádosti, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti postupují dále do procesu věcného hodnocení. 
Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů programu a 
umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Hodnocení probíhá na základě předem stanovených a veřejně 
dostupných kritérií, která jsou uvedena v každé výzvě MAS.  
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Kritéria přijatelnosti projektu: 
1. Projekt lze realizovat na území MAS; projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS za předpokladu, že 

prospěch z projektu připadne na území MAS. 

2. Projekt je v souladu s SCLLD MAS Bobrava. 

 

V programovém rámci PRV byla schválena preferenční kritéria, která vycházela z následujících principů pro tvorbu 
preferenčních kritérií: 

 

1. Podpora zaměstnanosti v regionu – počet nově vytvořených pracovních míst  
2. Rozvoj tradiční místní produkce  
3. Soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce  
4. Soulad s více opatřeními/cíli SCLLD  
5. Dopad projektu na území více obcí MAS  
6. Zapojení veřejnosti při přípravě projektu  
7. Využití environmentálně šetrných postupů  
8. Rozvoj partnerských vazeb v regionu  
9. Doba realizace projektu 

10. Multifunkční objekt (2 a více účelů) 
11. Kvalita zpracování/připravenost projektu 

12. Doložení perspektivy a životaschopnosti projektu – harmonogram projektu 

13. Konzultace projektového záměru s MAS  
14. Podpora projektů s nižní finanční náročností, 
15. Podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
16. Podpora projektů prvožadatelů, 
17. Počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě 

 

MAS zajistí, že navržená kritéria budou srozumitelná, transparentní a objektivní. Kritéria vypracovává Řídící výbor a 
schvaluje Valná hromada. Cílem je transparentně vybrat kvalitní projekty, které budou naplňovat věcně a finančně 
cíle programu. Zásady tvorby kritérií jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 1303/2013 a také přispívají k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie 
CLLD. Kritéria musí být nastavena tak, aby bylo zabráněno duplicitám a překrývání. To znamená, že tentýž aspekt 
projektu se nesmí hodnotit dvakrát nebo vícekrát, překrývání nastává tehdy, jestliže určité kritérium v sobě zahrnuje 
ještě jiné kritérium. O významu jednotlivých preferenčních kritérií a o formě dostatečného prokázání žadatelem budou 
členové Výběrové komise proškoleni na jednání Výběrové komise.  

 

Věcné hodnocení každého projektu provádí nezávisle dva hodnotitelé (opět pravidlo čtyř očí) z řad Výběrové komise, 

a to do 30 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a kontroly příloh. Hodnotitelé 
jsou vybírání z členů Výběrové komise s ohledem na nepodjatost osoby k danému projektu, na základě znalostí dané 
problematiky (v souvislosti s hodnocením konkrétního projektu podepisují prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 
osoby, tvořící přílohu č. 1 těchto interních postupů, jehož součástí je i etický kodex). Hodnotitele navrhuje manažer 
a schvaluje Výběrová komise – výběr potvrdí schválením usnesení. V případě, že hodnotitelé nedisponují 
dostatečnou odbornou kapacitou, může si MAS nechat zpracovat jako podklad pro hodnocení odborný posudek, 
vypracovaný externím odborníkem např. pro odborné posouzení daných projektů (viz kapitola 2.1 Orgány MAS – 

Externí odborníci). V případě využití externího odborníka pro věcné hodnocení bude ve schváleném usnesení 
Výběrové komise uveden i daný odborník, včetně konkrétní specifikace, pro kterou bude zpracovávat podklad pro 
hodnocení. Externí odborníci mají pouze poradní hlas.  
 

Hodnocení nesmí být hodnotiteli prováděno společně a ani společně konzultováno. Hodnotitelé zapojení v průběhu 
věcného hodnocení nesmí komunikovat přímo s žadateli. Hodnotitelé provádějí věcné hodnocení podle předem 
stanovených preferenčních kritérií pro hodnocení projektů a vyplňují hodnotící formulář (kontrolní list). U každého 
preferenčního kritéria hodnotitelé uvedou zdůvodnění přiděleného počtu bodů. Tento kontrolní list pro věcné 
hodnocení projektů vyhotoví projektový manažer s vyhlášenou výzvou.  
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V každé Fichi je specifikována minimální bodová hranice. Tato bodová hranice stanovuje minimální počet bodů, který 
je potřebný pro splnění věcného hodnocení. Hodnotitelé se musí shodnout na bodové hladině přidělené v rámci 
každého preferenčního kritéria, jinak se postupuje dle kapitoly 5.3 Arbitrážní hodnocení. V případě, že žádost o dotaci 
nedosáhla či nepřesáhla minimální bodovou hranici, bude vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Všechna 

preferenční kritéria jsou vždy uvedena v konkrétní Fichi. Výsledky hodnocení jsou zaznamenány také do formuláře 

žádosti o dotaci. Projekt, který nesplnil kritéria a podmínky hodnocení, je vyřazen z další administrace.  
 
Následně se sejde Výběrová komise, která sestavuje seznam projektů v pořadí podle získané bodové hodnoty. 
Jednotlivé žádosti o dotaci jsou dle výsledků věcného hodnocení seřazeny dle výše bodového hodnocení od 
nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu, a to maximálně do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení. V 
případě, že se v seznamu vyskytují dva nebo více projektů se stejným počtem bodů jsou tyto projekty seřazeny 
následovně:  
- nejprve rozhodne počet podaných žádostí o dotaci jednoho žadatele na MAS v dané výzvě – jako první bude 

seřazen projekt žadatele, který v dané výzvě na MAS podal pouze jednu žádost o dotaci (kontrola dle seznamu 

podaných žádostí o dotaci), 
- v případě shody (viz výše) bude jako první seřazen projekt žadatele, který v předchozích výzvách MAS Bobrava 

v programovém období 2014-2020 nepředložil žádnou Žádost o dotaci, která by byla následně ze strany MAS 
doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne (kontrola dle schválených 
seznamů podpořených projektů programového rámce IROP a PRV v programovém období 2014 - 2020; 

seznamy podpořených projektů budou zveřejněny spolu s výzvou MAS) 
- v případě shody (viz výše) bude jako první seřazen projekt žadatele s nižší celkovou požadovanou výší dotace.  

 
Výběrová komise vyznačí projekty navržené ke schválení tak, aby nepřekročily limit stanovené alokace pro danou 
výzvu. Výběrová komise pořizuje zápis o provedeném hodnocení projektů včetně seznam projektů v pořadí dle jejich 
bodového hodnocení a předkládá jej Řídícímu výboru ke schválení.  
 
Proti výsledku věcného hodnocení může žadatel podat žádost o přezkum (viz kapitola 9 Postupy pro odvolání 
žadatele). K další fázi hodnocení všech projektů v jedné výzvy (výběr projektů) je přistoupeno až uplynutí doby pro 
přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o přezkum.  
 
 

5.3 Arbitrážní hodnocení  
 

V případě rozporu mezi hodnotiteli – hodnotitelé se neshodnou na bodové hladině přidělené v rámci preferenčního 
kritéria u téhož projektu) se provede arbitrážní hodnocení, které rozhodne o konečném výsledku. Arbitr bude vybírán 
z členů Výběrové komise s ohledem na nepodjatost, nezávislost a nestrannost osoby k danému projektu a na 

základě znalosti dané problematiky. Arbitra navrhuje manažer a schvaluje Výběrová komise. Arbitr provede další 
nezávislé hodnocení stejným postupem, jako předchozí hodnotitelé. Arbitrovo hodnocení je třetím hodnocením. 
Konečný výsledek hodnocení představuje arbitrovo hodnocení, a to i v případě, že se neshoduje ani s jedním 
z předchozích hodnocení hodnotitelů.  
 

6 VÝBĚR PROJEKTŮ 

 

Výběr projektů probíhá po věcném hodnocení projektů. Cílem výběru projektů je vybrat transparentně na základě 
výsledků hodnocení projektů takové projekty, které přispějí k naplňování cílů Strategie CLLD. Podmínkou zařazení 
žádosti o dotaci do procesu výběru projektů je splnění podmínek všech předešlých fází hodnocení, tj. žádost musí 
úspěšně projít administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením projektů.  
 

Řídící výbor vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise, a 
to nejpozději do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení. Řídící výbor nemůže měnit bodové hodnocení 
projektů ani pořadí na seznamu projektů, který vypracovala Výběrová komise. Řídící výbor spolku stanoví výši 
alokace na projekty a prověří, zda suma dotací pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci výzvy MAS. Z jednání 
Řídícího výboru spolku se pořizuje zápis, jehož součástí/ přílohou je: 

- datum a čas začátku jednání, 
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- jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují),  
- seznam projektů v pořadí dle jejich bodového hodnocení, přičemž z pořadí musí vyplývat, které projekty byly 

vybrány a které vybrány nebyly. 
 

Zápis z jednání Řídícího výboru včetně seznamu vybraný a nevybraných žádostí o dotaci budou zveřejněny na 
internetových stránkách MAS nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů Řídícím výborem. 

Minimální rozsah zveřejněných informací na webu obsahuje:  
- název žadatele, 
- IČ žadatele,  
- název projektu,  
- místo realizace projektu (NUTS 5),  
- číslo a název příslušné Fiche,  

- bodový zisk.  
 

Za vyhotovení seznamu a zveřejnění na webových stránkách je zodpovědný manažer. 
 

Projekty, které není možné financovat z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků na výzvu, mohou být 
zařazeny do zásobníku náhradních projektů. Žadatelé v zásobníku projektů budou automaticky informováni o dalších 
kolech výzvy.  
 

Po výběru projektů projektový manažer vybrané žádosti o dotaci elektronicky podepíše a společně s finální verzí 
povinných, případně nepovinných přílohami  předá žadateli přes Portál farmáře minimálně 3 pracovní dny před 
termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS. Žadatel žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a 

podá přes svůj účet na Portálu farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do termínu registrace na RO SZIF 
stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením. Vybrané přílohy může 
žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě na podatelnu příslušného RO SZIF či 
prostřednictvím MAS. Informaci o případných přílohách předkládaných v listinné podobě musí žadatel uvést u 
zasílané žádosti o dotaci přes Portál farmáře. Přílohy v listinné podobě předávané na RO SZIF MAS označí 
identifikačními údaji žadatele a předá na RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF 

stanoveného ve výzvě MAS. O zaregistrování žádosti o dotaci bude žadatel informován prostřednictvím Portálu 
farmáře nejpozději do 14 kalendářních dnů od finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.  
 

Projektový manažer do termínu registrace na RO SZIF dále předá na příslušný RO SZIF seznam vybraných a 
nevybraných žádostí o dotaci, prezenční listinu a zápis z jednání Výběrové komise včetně doložení aktuálního 
složení tohoto orgánu, a dále doklad o schválení výběru projektů Řídícím výborem (vše prosté kopie) včetně doložení 
aktuálního složení tohoto/ těchto orgánu/ů. Nevybrané žádosti o dotaci včetně těch, u kterých byla ukončena 
administrace z důvodu nesplnění podmínek při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti (podle kapitoly 5.1 
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti), zašle projektový manažer prostřednictvím Portálu farmáře na RO 
SZIF nejpozději v termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.  
 

V případě, že žadatel podal žádost o přezkoumání v souladu s postupy stanovenými Pravidly pro operaci 19.2.1 a 
do doby registrace na RO SZIF nedošlo ke konsenzu mezi MAS a žadatelem, předá projektový manažer na RO SZIF 

dokumentaci k přezkoumání; pokud se následně zjistí, že žádost o dotaci měla být zařazena mezi vybrané žádosti o 
dotaci, přidělí ji MAS prostředky z alokace pro další výzvy. 
 

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku převést na 
jinou Fichi – pouze v případě, že není vyhlášena zbytková alokace této Fiche. Počet podpořených projektů je 
limitován výší alokace na každou Fichi v dané výzvě. To znamená, že podpořeny budou projekty do maximální výše 
finanční alokace konkrétní Fiche. V případě projektu, který splnil podmínky hodnocení projektů, ale není možné jej 
financovat z důvodu vyčerpání či nedostatku finančních prostředků přidělených na Fichi, je možné finanční alokaci 
pro tuto Fichi navýšit. K navýšení budou použity prostředky z jiné, souběžně vyhlášené Fiche, u níž nedošlo k 
vyčerpání stanovené alokace, nebo budou převedeny prostředky z jiných výzev. 
 



 

15 
 

- Zbylá alokovaná částka bude primárně podporovat jeden projekt z každé Fiche ve vyhlášené výzvě, a to takový, 
který se nachází bezprostředně na dalším místě za podpořenými projekty (tzv. hraniční projekt). Mezi takovými 
projekty bude vybíráno následujícím způsobem:nejprve rozhodne počet podaných žádostí o dotaci jednoho 
žadatele na MAS v dané výzvě – jako první bude podpořen projekt žadatele, který v dané výzvě na MAS podal 
pouze jednu žádost o dotaci (kontrola dle seznamu podaných žádostí o dotaci), 

- v případě shody (viz výše) bude jako první podpořen projekt žadatele, který v předchozích výzvách MAS Bobrava 

v programovém období 2014-2020 nepředložil žádnou Žádost o dotaci, která by byla následně ze strany MAS 
doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne (kontrola dle schválených 
seznamů podpořených projektů programového rámce IROP a PRV v programovém období 2014 - 2020; 

seznamy podpořených projektů budou zveřejněny spolu s výzvou MAS) 
- v případě shody (viz výše) bude jako první podpořen projekt žadatele s nižší celkovou požadovanou výší dotace.  
-  

-  

Dojde-li v rámci souběžně vyhlášených Fichí k podpoření všech hraničních projektů a stále bude zbývat nevyčerpaná 
alokovaná částka, budou podpořeny zbývající projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů, a to následujícím 
způsobem: 
- nejprve rozhodne počet podaných žádostí o dotaci jednoho žadatele na MAS v dané výzvě – jako první bude 

podpořen projekt žadatele, který v dané výzvě na MAS podal pouze jednu žádost o dotaci (kontrola dle seznamu 
podaných žádostí o dotaci), 

- v případě shody (viz výše) bude jako první podpořen projekt žadatele, který v předchozích výzvách MAS Bobrava 
v programovém období 2014-2020 nepředložil žádnou Žádost o dotaci, která by byla následně ze strany MAS 
doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne (kontrola dle schválených 
seznamů podpořených projektů programového rámce IROP a PRV v programovém období 2014 - 2020; 

seznamy podpořených projektů budou zveřejněny spolu s výzvou MAS) 
- v případě shody (viz výše) bude jako první podpořen projekt žadatele s nižší celkovou požadovanou výší dotace.  

 

-  

Nevyčerpaná finanční alokace, kterou není možné rozdělit, protože už neexistují žádné projekty, které by mohly být 
podpořeny, bude přesunuta na další výzvu, jejíž vyhlášení je plánováno v budoucnu.  
 

7 ADMINISTRACE ŽÁDOSTI NA RO SZIF  
 

7.1 Administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů na RO SZIF  

Po registraci žádosti o dotaci na RO SZIF provede RO SZIF ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, 
kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví. V případě zjištění nenapravitelných nedostatků bude 
žádosti o dotaci ukončena administrace. V případě zjištění odstranitelných nedostatků vyzve RO SZIF do 70 

kalendářních dnů, resp. u 140 kalendářních dnů u žádostí o dotaci s cenovým marketingem – platí pouze pro cenový 
marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší 500 tis. Kč bez DPH (dále v textu jen 

„velký cenový marketing“)/výběrovým/zadávacím řízením, od termínu registrace na RO SZIF uvedeného ve výzvě 
MAS žadatele prostřednictvím Portálu farmáře k odstranění nedostatků. Za tímto účelem RO SZIF vydá žádost o 
doplnění neúplné dokumentace, v níž stanoví termín pro doplnění neúplné dokumentace . Informována je i MAS.  
 

Žadatel předá doplněnou dokumentaci nejprve na MAS, která provede její kontrolu. Pokud MAS zjistí, že je nutné 
opravit doplnění, vyzve žadatele s pevně daným termínem k opravě doplnění žádosti o dotaci. Termín k opravě 
projektový manažer stanoví s ohledem na dodržení termínu stanoveného v žádosti o doplnění neúplné dokumentace. 
Po doplnění ve stanoveném termínu projektový manažer znovu zkontroluje dokumentaci. Zkontrolovanou doplněnou 

žádost o dotaci projektový manažer elektronicky podepíše a společně s přílohami předá žadateli.  
 

Žadatel pošle doplněnou dokumentaci přes Portál farmáře na RO SZIF, a to nejpozději v termínu stanoveném v 
žádosti o doplnění neúplné dokumentace. Doplnit dokumentaci na RO SZIF může ve stanovené lhůtě pouze jednou. 
V individuálních případech (např. dodatečně zjištěné nedostatky, nejasnosti vzniklé na základě doplnění ze strany 
žadatele apod.) může být žadatel vyzván k dodatečnému doplnění Žádosti o dotaci a příloh; odstranění zjištěných 
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nedostatků musí být v tomto případě provedeno do 14 dnů od doručení výzvy SZIF, Nebude-li odstranění závad 
kompletní nebo nedojde-li k jejich odstranění ve stanoveném termínu, bude žádosti o dotaci ukončena administrace.  
 

7.2 Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení  

Žadatel předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému velkému cenovému marketingu /výběrovému/zadávacímu 
řízení včetně aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci nejdříve na MAS (mimo Portál farmáře)  v termínu do 63. 
kalendářního dne od termínu registrace na RO SZIF stanoveném ve výzvě MAS., a to elektronicky, vybrané listinné 
přílohy případně v listinné podobě. V případě, že v žádosti o dotaci dojde ke změně (např. z důvodu úpravy rozpočtu 
ve vztahu k výsledku výběrového řízení), zkontroluje projektový manažer upravenou žádost o dotaci a ověří ji 
elektronickým podpisem. Dokumentaci k výběrovému/zadávacímu řízení nemusí MAS kontrolovat ani verifikovat. 

Kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení předloží žadatel na RO SZIF v termínu do 
70. kalendářního dne od termínu registrace na RO SZIF stanoveném ve výzvě MAS.  
 

7.3 Schválení žádosti o dotaci  

Schválení žádostí o dotaci, u nichž nebyla ukončena administrace na RO SZIF, probíhá na SZIF na základě seznamu 
vybraných žádostí o dotaci. Žadatelé jsou o schválení žádosti o dotaci informováni prostřednictvím seznamu projektů 
zveřejněném na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. V případě schválení projektu RO SZIF 
vyzve žadatele prostřednictvím Portálu farmáře k podpisu Dohody o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje 
venkova, která představuje základní právní rámec a vymezuje práva a povinnosti příjemce dotace a ŘO PRV.  
 

8 ŽÁDOST O PLATBU 

 

Dotace se poskytuje na základě žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle společných či specifických podmínek 
jednotlivých článků uvedených ve specifických podmínkách Pravidel pro žadatele. Žádost o platbu se předkládá 
samostatně za každý projekt, resp. za každé registrační číslo projektu.  
 

Žádost o platbu musí být vygenerována z účtu Portálu farmáře příjemce dotace. Žádost o platbu příjemce dotace 
vyplní a nejprve předá na MAS, a to nejpozději v den podání žádosti o platbu na MAS, který je stanoven Dohodou, 
příp. v termínu stanoveném v Hlášení o změnách. Termín předložení žádosti o platbu na MAS se počítá automaticky 
15 kalendářních dnů před termínem podání žádosti o platbu na RO SZIF 

 

V případě kladného výsledku kontroly projektový manažer potvrdí formulář žádosti o platbu a předá příjemci dotace 
k podání přes Portál farmáře. Příjemci dotace je po kompletním vyplnění a odeslání žádosti o platbu systémem 
vygenerováno Potvrzení o přijetí žádosti o platbu. Toto potvrzení obsahující číslo jednací je dokladem o úspěšném 
odeslání žádosti o platbu. O zaregistrování žádosti o platbu budou příjemce a MAS informování prostřednictvím 
Portálu farmáře.  
 

V případě, že MAS s předloženou žádostí o platbu nesouhlasí, udělí příjemci dotace v termínu do 7 kalendářních 
dnů od obdržení žádosti o platbu nápravné opatření s lhůtou 5 kalendářních dnů na opravu. Po doplnění/opravě 
projektový manažer potvrdí formulář žádosti o platbu a předá příjemci dotace k podání přes Portál farmáře. Pokud 

příjemce dotace s nápravným opatřením či se stanoviskem MAS nesouhlasí, předá MAS písemné vyjádření o svém 
nesouhlasu, které je následně spolu se žádostí o platbu předáno na RO SZIF.  

 

Podáním žádosti o platbu příjemce dotace oznamuje ukončení realizace projektu.  

 

9 POSTUPY PRO ODVOLÁNÍ ŽADATELE 

 

Žadatel má právo podat žádost o přezkum v následujících případech:  
 

Před podpisem Dohody o poskytnutí dotace: 
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Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výší bodového hodnocení žádosti o dotaci, může 
předložit do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na MAS žádost o prověření postupu MAS či 
zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria. Žádost o přezkum se podává na MAS 
prostřednictvím jednotného formuláře (viz. příloha č. 2). Žadatel uvede odkaz na konkrétní část hodnocení i kritéria, 
ke kterým se odvolává, s popisem odůvodnění žádosti o přezkum rozhodnutí. Odvolacím orgánem provádějícím 
přezkum je Revizní komise, která žádost posoudí. Z každého jednání ohledně žádosti o přezkum hodnocení a výběru 
projektů je pořízen zápis, a to minimálně v rozsahu: 
- datum a čas začátku jednání, 
- jmenný seznam účastníků jednání, 
- stručný popis obsahu žádosti o přezkum, včetně identifikace žádosti o dotaci, 
- seznam osob vyloučených z rozhodování o dané žádosti o přezkum, 
- rozhodnutí Revizní komise, včetně odůvodnění rozhodnutí o žádosti o přezkum. 
 

Žádost o přezkum Revizní komise posoudí a informuje žadatele prostřednictví kanceláře MAS o výsledku do 14 
kalendářních dnů. Zápis z jednání o provádějícím přezkumu bude zveřejněn na internetových stránkách MAS 
nejpozději do 15 pracovních dnů od data uskutečnění přezkumu.  

 

 

Vypořádání žádosti o přezkum obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum. To znamená, 
zda byla žádost shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou, včetně jednoznačného zdůvodnění. 
 

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, Revizní komise uvede, která kritéria 
považuje za nutné přehodnotit. Následně bude žádost o dotaci vrácena do předchozí fáze schvalování a totožný 
hodnotitel, proti kterému byla vznesena žádost o přezkum hodnocení, provede opravné hodnocení kritérií. Hodnotitel 
se musí řídit závěry Revizní komise vzešlými z vypořádání připomínek. Opětovné hodnocení probíhá podle stejných 
pravidel a ve stejných lhůtách jako původní hodnocení, znovu zasedá Výběrová komise. V případě, že je žádost o 
přezkum v některém kritériu shledána nedůvodnou, pak není možné kritérium opravovat. V některých případech 
může Revizní komise rozhodnout o způsobu vyřízení vypořádání připomínek a zohlednit své závěry ve výsledcích 
hodnocení (např. zjevná chyba ve vylučovacím kritériu).  
 

V případech, kdy žádost o přezkum bude celkově vyhodnocena jako nedůvodná, nebude žádost vrácena zpět do 
procesu schvalování projektů. V takovém případě vydá MAS rozhodnutí o ukončení administrace žádosti, které bude 
v souladu se zákonnými požadavky na doručování a v souladu se stanovenými způsoby komunikace doručeno 
žadateli. Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti obsahuje minimálně: 
- výsledek hodnocení a výběru projektů, 
- odůvodnění vyřazení žádosti o dotaci či nedoporučení projektu k financování, ve kterém uvede důvody a 

podklady pro rozhodnutí, a jak se vypořádala s případným vyjádřením žadatele k podkladům rozhodnutí, 
- výsledky hodnocení, které vedly k ukončení administrace žádosti o dotaci. 
 

Pokud žadatel nesouhlasí po vysvětlení postupu ze strany MAS, může se žadatel písemně obrátit se žádostí o 
přezkum na příslušný RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. Po 
doručení žádosti o přezkum postupu MAS na RO SZIF bude provedeno jeho přezkoumání do 30 kalendářních dnů 
a žadatel bude o výsledku písemně informován.  
 

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace či s výší bodového hodnocení ŽoD nebo s výsledkem přezkumu 
ze strany RO SZIF, může se do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na RO SZIF písemně obrátit 
se žádostí o přezkum na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství. V případě, že by sdělení RO SZIF bylo v 
rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, MZe jej usnesením zruší.  
 

Po podpisu Dohody o poskytnutí dotace:  
 
Pokud příjemce dotace nesouhlasí s postupem RO SZIF/MAS, může postupovat dvěma způsoby:  
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1. písemně se obrátit na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství. Výsledek projednání žádosti na Přezkumné 
komisi sdělí Ministerstvo zemědělství příjemci dotace písemnou formou.  

 

2. podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat na 
Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV návrh na zahájení sporného řízení. V souladu se zákonem č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel povinen uhradit poplatek za podání 
návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy.  
 

Po proplacení dotace:  
 
V případě neoprávněné platby dotace postupuje SZIF podle přímo použitelných předpisů EU a zákona o SZIF.  
 
Dále žadatel postupuje dle Pravidel. 
 

Žadatel se zároveň může svého práva na odvolání vzdát, popisem Prohlášení k vzdání se práva odvolání (viz. příloha 
č. 3). 
 

10 POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN 

 

Příjemce má povinnost oznamovat MAS změny týkající se žádosti o dotaci od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
po dobu lhůty vázanosti projektu na účel prostřednictvím formuláře hlášení o změnách přes Portál farmáře. 

Neplánované a nečekané změny je příjemce povinen ohlásit neprodleně, jakmile změny nastanou. Projektový 
manažer provede kontrolu hlášení o změnách, zejména s ohledem na preferenční kritéria, a to v termínu do 10 
pracovních dnů od jeho obdržení.  
 

Při podání hlášení o změnách posoudí projektový manažer, zda změny nemají vliv na výsledky administrativní 
kontroly, kontroly přijatelnosti a na výsledky věcného hodnocení (MAS nesmí povolit změnu, která má negativní 
dopad na počet přidělených bodů), zároveň posoudí, zda nejsou negativně ovlivněny cíle Strategie CLLD. Veškeré 
změny musí respektovat podmínky Pravidel pro žadatele.  
 

V případě, že MAS s hlášením o změnách souhlasí, projektový manažer vyplní stanovisko MAS na hlášení o 
změnách, hlášení o změnách elektronicky podepíše a předá příjemci dotace k podání přes Portál farmáře. Příjemce 
dotace předá hlášení o změnách na RO SZIF neprodleně po ukončení kontroly ze strany MAS.  
 

V případě, že MAS s navrhovanou změnou nesouhlasí, udělí příjemci dotace nápravné opatření s přiměřenou lhůtou 
na opravu. Po doplnění/opravě vyplní projektový manažer stanovisko MAS na hlášení o změnách. Pokud příjemce 
dotace s nápravným opatřením či se stanoviskem MAS nesouhlasí, předá MAS písemné vyjádření o svém 
nesouhlasu, které bude přiloženo k hlášení o změnách. Po vyplnění stanoviska MAS příjemce dotace předá hlášení 
o změnách na RO SZIF do 5 pracovních dnů od obdržení doplnění/opravy hlášení o změnách či od obdržení 
nesouhlasu k doplnění/opravě.  
 

V jednom okamžiku lze administrovat pouze jedno hlášení o změnách. Výsledek schvalovacího řízení hlášení o 

změnách sděluje RO SZF buď Vyrozuměním, nebo výzvou k podpisu Dodatku k dohodě.  
 

Podrobnější popis procesu provádění změn je uveden v Pravidlech pro žadatele pro operaci 19.2.1 – část A. Obecné 
podmínky – kapitola 7 Provádění změn. 
 

 

11 AUDITNÍ STOPA, ARCHIVACE 

 

MAS (a její organizace) se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.  
 

Kancelář MAS zajišťuje po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce roku 2030) uchování 
veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a poskytuje informace a dokumentaci, vztahující 



 

19 
 

se k integrované strategii, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního 
orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy). MAS musí umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění 
kontrol. Za tuto činnost odpovídá manažer MAS v součinnosti s Řídícím výborem MAS a kontroluje ji Revizní komise 

MAS. 

Kancelář MAS (a její organizace) archivuje dokumentaci podle Skartačního a archivačního řádů organizace, není-li 
stanoveno v právních předpisech EU jinak. 

 

Auditní stopa (z evropské směrnice doslova "audit trail") znamená spolehlivou vazbu, která jednoznačně 
zdokumentuje tok dokumentů a informaci od zahájení, zdrojového dokumentu až po ukončení. Jde o propojení 
různých dokumentů v rámci celého životního cyklu projektu. Auditní stopa je spolehlivá tehdy, pokud propojení mezi 
podklady od podání žádosti o realizaci do ukončení doby udržitelnosti je snadno sledovatelné. To znamená, pokud 
auditní stopa obsahuje dostatečně podrobné informace k propojení souvisejících dokumentů, pak je spolehlivá 
vazba. 

 

11.1 Doba archivace projektů 

 

Archivaci dokumentů v rámci realizace a plnění SCLLD zajišťují pověření pracovníci MAS – manažer, projektový 
manažer. Současně je ze strany MAS, o nutnosti a povinnosti ukládat a archivovat dokumenty dle závazných 
právních předpisů ČR, informován příjemce podpory. Ten se zavazuje uchovávat po obdržení závěrečné platby 
veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Kancelář MAS je povinna archivovat složky k jednotlivým projektům minimálně po dobu 10 let od data 
převedení závěrečné platby na účet příjemce dotace, minimálně však do konce roku 2030. Podpůrnou dokumentaci 
archivuje MAS vždy po dobu 10 let od převedení závěrečné platby na účet příjemce dotace posledního proplaceného 
projektu dané výzvy minimálně avšak do konce roku 2030. 
 

Při ukládání a archivaci MAS využívá zejména těchto právních předpisů: 
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů; 
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

11.2 Typy dokumentů k archivaci 

 

Ze strany MAS se budou uchovávat (archivovat) tyto typy dokumentů: 
- strategie s přílohami vč. změn; 
- monitorovací zprávy a závěrečnou zprávu; 
- výzvy; 
- pravidla k dané výzvě vč. přílohy, manuálů (např. hodnotící manuál kritérií, jenž bude vyžadován při kontrole 

dokumentů k výzvě MAS kontrolním orgánem) a všech verzí interních postupů včetně příloh; 
- hodnotící formulář, případně kontrolní list pro hodnocení administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a 

kontroly příloh; 

- hodnotící formulář, případě kontrolní list věcného hodnocení; 
- seznam schválených projektů; 
- změny dokumentace; 
- korespondenci s Řídícími a kontrolními orgány, s příjemci daného projektu; 
- prezenční listiny a zápisy z jednání orgánů MAS, příp. fotodokumentace. 

 

Veškeré dokumenty uchovávané ve fyzické podobě jsou uloženy na MAS v příslušných složkách. Veškeré 
dokumenty uchovávané v elektronické verzi jsou uloženy na serverovém úložišti. V případě archivace kopií 
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dokumentů je na kopiích vyznačen odkaz na uložení originálu, aby byl originální dokument dohledatelný a celá 
dokumentace kompletní. 

 

11.3 Formát dokumentů určených k archivaci 
 

Dokumenty se budou uchovávají ve formě originálů nebo kopií originálů v listinné nebo elektronické podobě. Vše, co 
je archivováno v elektronické podobě, nemusí být archivováno v listinné podobě a naopak. V případě elektronické 
podoby bude záznam uchován ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a následné čtení (např. pdf, …). Nosič (CD, 
DVD, externí HDD…), na kterém jsou uloženy dokumenty v elektronické podobě, musí mít životnost min. 10 let. 
 

Každé archivační médium bude označeno datem, názvem a jeho obsahem. Veškeré dokumenty budou ukládány 
bezpečně, zajištěny proti poškození, ztrátě či manipulaci neoprávněnými osobami. U dokumentů uchovávaných v 
digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit 
nelze, musí být dokumenty převedeny do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. 
 

Portál farmáře nemá zabezpečenou vlastní archivaci, veškerá dokumentace, která byla do systému nahrána je po 

90 dnech odstraněna. Z tohoto důvodu je veškerá dokumentace a všechny její verze, které byly k výzvě a žádostem 
o dotaci na Portál farmáře nahrány, archivována na MAS (fyzicky či elektronicky). 
 

Po uplynutí nutné doby archivace budou jednotlivé dokumenty a spisy archivované ve fyzické podobě skartovány a 
znehodnoceny, dokumenty v elektronické podobě budou po uplynutí doby vymazány a odstraněny. Pokud si 
uchování dokumentů a spisů vyžádá změna právních předpisů či jiná nařízení, budou všechny dokumenty a spisy 
archivovány a nedojde k jejich skartaci či odstranění. 
 

Za auditní stopu a archivaci zodpovídá manažer MAS. 

 

11.4 Dokumentace k výzvě 

 

Pro archivaci dokumentace MAS k jednotlivým výzvám a žádostem MAS bude mít pro každou výzvu vytvořenu 
samostatnou složku s uložením: 

- výzvy, dokumentů k dané výzvě; 

- semináře a školení k výzvám s uchováním pozvánky, prezenční listiny, příp. fotodokumentace; 
- jednání orgánů MAS, ve které se budou archivovat pozvánky, zápisy z jednání, prezenční listiny. 

 

11.5 Dokumentace k žádosti o realizaci strategie a žádosti o dotaci 

 

MAS archivuje veškerou relevantní dokumentaci, vztahující se k realizaci programového rámce PRV, zejména: 
- interní postupy MAS; 
- výzvy;  

- kritéria a kontrolní listy; 
- žádosti o dotaci; 

- hodnocení projektů; 
- výběr projektů; 
- žádost o přezkum hodnocení a výběr projektů; 
- výsledek přezkumu hodnocení a výběru projektů; 
- žádost o změnu projektu; 
- výsledek posouzení změny projektu; 
- podezření na nesrovnalost; 
- kompletní podklady pro výběr externích odborníků (včetně oslovení); 
- zápisy z jednání příslušných orgánů MAS; 
- podpůrná dokumentace (komunikace se žadateli, prezentace ze seminářů pro žadatele, prezenční listiny, 

zápisy z jednání) 
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12 KOMUNIKACE SE ŽADATELI 
 

Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře. Ze strany SZIF jsou žadateli/příjemci dotace do schránky na 
Portálu farmáře zasílány informace o průběhu administrace podaných žádostí. V případě dokumentů, pro které není 
nastaveno primárně elektronické podání přes Portál farmáře, je jejich podání možné elektronicky z datové schránky 
žadatele/příjemce, poštou nebo osobně či prostřednictvím MAS na podatelně příslušného RO SZIF. 
 

Projektoví manažeři rovněž pro žadatele poskytují konzultace. Dle upřednostňované formy konzultací (telefonická, 
emailová, osobní setkání) ze strany žadatele budou konzultace s pověřeným projektovým manažerem probíhat v 
období před podáním žádosti o dotaci. Osobní konzultace budou probíhat v prostorách pracoviště MAS, a to po 

předchozí domluvě s projektovým manažerem. Konzultace jsou poskytovány k přípravě projektu a k navrhovaným 
podstatným změnám projektů. Z důvodu zamezení střetu zájmů nemohou projektoví manažeři na konzultačních 
schůzkách zpracovávat žádosti, povinné přílohy, dokumentaci k výběrovým a zadávacím řízením, zprávy o realizaci 
projektu, zprávy o udržitelnosti projektu, žádosti o změnu v projektu a zjednodušené žádosti o platbu aj. 
 

V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je nutné zaslat dopis/zprávu datovou 
schránkou, poštou doporučeně (nejlépe s dodejkou), e-mailem s elektronickým podpisem, e-mailem s dokumentem 

elektronicky podepsaným v příloze, příp. předat oproti podpisu žadatele. 
 

Všechny relevantní kontakty pro poskytování informací a konzultací budou blíže specifikovány v konkrétní výzvě 
MAS. MAS zveřejňuje každou vyhlášenou výzvu na svých webových stránkách, za zveřejnění výzvy na webu MAS 

je odpovědný projektový manažer. Informace o výzvě mohou být dále zveřejněny např. v místních zpravodajích a 
tištěných médiích, úředních vývěskách, webových stránkách obcí, sociálních sítích a elektronických zpravodajích 
rozesílaných prostřednictvím emailu apod. O využití dalších možností zveřejnění výzvy rozhoduje manažer. Za 

zvolení rozsahu a způsobu oslovení potencionálních žadatelů je odpovědný projektový manažer. Projektoví 
manažeři dále bude cíleně oslovovat možné žadatele zejména prostřednictvím telefonické a emailové komunikace 
na základě zaslaných projektových záměrů z území MAS. 
 

Projektoví manažeři budou rovněž organizovat semináře pro žadatele, a to ke každé výzvě MAS. Seminář pro 
žadatele budou probíhat postupně, pozvánka na seminář bude zveřejněna min. 5 pracovních dní před jeho konáním 
na webových stránkách MAS www.masbobrava.cz. Na semináři projektoví manažeři seznámí žadatele s procesem 
příjmu žádostí, dále s aktuálními pravidly vztahující se k dané výzvě a s Portálem Farmáře.  
 

13 SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY 

 

MAS má povinnost poskytovat informace a dokumentaci ke SCLLD zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů: 

- Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
- Ministerstva financí ČR,  
- Evropské komise,  
- Evropského účetního dvora,  
- Nejvyššího kontrolního úřadu,  
- Auditního orgánu (dále jen („AO“),  
- Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“),  
- příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).  

 

Zároveň, pokud jsou pracovníci či orgány MAS vyzváni ke spolupráci v průběhu kontroly výše zmíněnými subjekty či 
ŘO PRV (orgány požadují pracovníky/orgán MAS účast na prováděné kontrole), je MAS povinna zajistit účast 
pracovníků či orgánů. Rovněž je MAS povinna o zahájení a výsledku kontrol informovat ŘO PRV. Za tuto činnost 
odpovídá manažer v součinnosti Řídícím výborem spolku a kontroluje ji Revizní komise. 

 

14 NESROVNALOSTI A STÍŽNOSTI 
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Za vyřizování nesrovnalostí a stížností je odpovědný Řídící výbor. 
 

14.1 Nesrovnalosti 

 

Nesrovnalostí se označuje porušení právních předpisů EU nebo předpisů ČR v důsledku jednání či opomenutí 
hospodářského subjektu (tj. subjektu zapojeného do realizace programů nebo projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu EU), které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a 
to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. 
 

Pojmové znaky nesrovnalosti: 
- Porušení komunitárního práva – za porušení je nutné považovat porušení jakéhokoliv národního právního 

předpisu.; 
- Ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU – v důsledku porušení komunitárního práva došlo k ohrožení 

nebo porušení finančních zájmů EU. 
 

Trestný čin spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za 
nesrovnalost. Jednání hospodářského subjektu – členské státy mají povinnost oznamovat nesrovnalosti, definované 
jako jakékoli porušení právního předpisu EU, vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu. 
 

Základním východiskem by měla vždy být prevence nesrovnalostí, a to především prostřednictvím dobré 
informovanosti jednotlivých subjektů, zejména tedy příjemců, o jejich povinnostech a pravidlech, která musejí 
dodržovat. Částečně preventivní funkci mají vedle kontrolních činností také monitorovací (sledování a porovnání) a 
hodnotící (evaluační) aktivity. V jejich rámci dochází také k identifikaci nesrovnalostí (resp. identifikaci podezření na 
nesrovnalost). MAS jsou povinny písemně a bezodkladně oznámit všechna podezření na nesrovnalost, a to na ŘO 
PRV. Dalším krokem je řešení dané nesrovnalosti, resp. podezření na nesrovnalost, za které je odpovědný ŘO IROP, 
a na které v případě potvrzení nesrovnalosti navazuje určení nápravných opatření a monitoring jejich implementace. 
Posuzování a způsob řešení nesrovnalosti ze strany ŘO IROP je uveden v Obecných pravidlech pro žadatele a 
příjemce. 
  

14.2 Stížnosti 
 

MAS musí prošetřit každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu. 
Jestliže se stížnost týká projektu financovaného z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, jsou veškeré 
informace o stížnosti založeny ve složce projektu.  
  

Žadatel může podat proti jakémukoliv úkonu MAS, který se týká nebo týkal vyřizování jeho žádosti o dotaci stížnost, 
mimo případu, kdy je možné proti takovému úkonu podat žádost o přezkum. Žadatel musí vždy jasně specifikovat, 
proti jakému úkonu MAS stížnost podává, v čem spatřuje porušení povinnosti MAS a čeho se prostřednictvím své 
stížnosti domáhá. Stížnost dále musí obsahovat identifikaci žadatele, název a registrační číslo projektu a podpis 
žadatele. Žadatel je oprávněn svoji stížnost doručit na MAS osobně na adresu sídla MAS, poštou na adresu sídla 
MAS, nebo osobně v kanceláři MAS s tím, že o tom bude sepsán písemný zápis, který pak žadatele podepíše, 
nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doby, kdy se o domnělém porušení povinnosti, v rámci daného úkonu, 
proti kterému podává stížnost dozvěděl. Jakmile bude stížnost na MAS doručena, předá manažer MAS stížnost 
Řídícímu výboru k projednání. Řídící výbor rozhodne nejpozději do 15 kalendářních dní od doby, kdy byla stížnost 
prokazatelně doručena. Žadatel bude o výsledku projednání jeho žádosti informován elektronicky podepsaným e-

mailem nebo pokud si to žadatel ve své žádosti vymínil, formou doporučeného dopisu na jeho adresu/sídlo. Proti 
rozhodnutí kontrolního výboru o stížnosti není v rámci MAS možnosti dalšího odvolání. 
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 Příloha č. 1: Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 
 

Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby podílející se na procesu hodnocení a výběru projektů 
předložených v rámci výzvy PRV č. …. k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 
opatření 19.2.1 Programu rozvoje venkova. 
 

 

 

Já........................................................................................................(jméno a příjmení), tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a s dostupnými informacemi o této výzvě k předkládání projektů. Dále prohlašuji, že své povinnosti budu vykonávat čestně a poctivě. Jsem nezávislý/á na všech stranách, které mohou mít z procesu hodnocení a výběru projektů, zejména posuzovaného projektu prospěch. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom žádných minulých, současných nebo případných budoucích skutečností nebo okolností, které by moji nezávislost mohly zpochybnit. Pokud by však během procesu hodnocení a výběru projektů vyšlo najevo, že takový vztah existuje nebo vznikl, ihned se na procesu hodnocení a výběru projektů přestanu podílet. Zavazuji se, že budu dodržovat mlčenlivost o jakýchkoli informacích či dokumentech („důvěrné informace“), které mi budou během kontroly předloženy, které zjistím nebo které připravím, a zavazuji se, že je budu používat pouze pro účely této kontroly a neodhalím je žádné třetí osobě. Také se zavazuji, že nebudu uchovávat kopie žádných písemných informací nebo vzorů, které mi budou poskytnuty. Dále se zavazuji po dobu, kdy budu mít takové dokumenty k dispozici, zabezpečit je proti ztrátě a odcizení.  
 Přílohou tohoto prohlášení je i etický kodex, který tímto beru na vědomí.  
 

 

Datum: 

 

 

 

Podpis:   
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Etický kodex osob, podílejících se na procesu hodnocení a výběru projektů k finanční 
podpoře 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Etický kodex je závazný pro všechny osoby podílející si na procesu hodnocení (tj. administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a kontrola příloh/věcné hodnocení) a výběru projektů k finanční podpoře (dále jen „hodnotitelé“).  

2. Etický kodex je vydán za účelem vytvoření podmínek pro úspěšné a účelné fungování hodnotitelů.  
 

Článek 2 

Obecné zásady 

1. Hodnotitelé jsou povinni dodržovat právní řád České republiky (dále ČR) a respektovat ústavní pořádek ČR.  
2. Hodnotitelé jednají s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty a nestrannosti jak vůči veřejnosti, tak vůči ostatním hodnotitelům. Současně dodržuje zásadu rovného zacházení a zákaz jakékoliv diskriminace.  
 

Článek 3 

Střet zájmů 

1. Střet zájmu je střetem mezi zájmem zástupců orgánů MAS (nominovaný či písemně pověřený k zastoupení) /pracovníka kanceláře MAS a osobním zájmem příslušného hodnotitele, kdy by jej jeho osobní zájem mohl nepřijatelně ovlivnit při výkonu jeho úkolů a povinností, vč. jeho hlasování. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou hodnotitel zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.  
2. Hodnotitel, u něhož skutečnosti nasvědčují, že může být či je ve střetu zájmu dle čl. 3 bod 1 v projednávání či rozhodování určité záležitosti, je povinen tuto skutečnost sdělit manažerovi (v případě střetu zájmu manažera MAS pak předsedkyni spolku), a to v písemné podobě před zahájením zasedání nebo ústně v průběhu jednání příslušného orgánu.  
 

Článek 4 

Dary a jiné nabídky 

1. Hodnotitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná neoprávněná zvýhodnění, která by 
mohla – byť jen zdánlivě – ovlivnit posuzování či rozhodovací procesy či profesionální a nestranný pohled na věc. 

2. Jakoukoliv neoprávněnou výhodu, která je hodnotiteli v souvislosti s jeho hodnocením/ výběrem projektu nabídnuta, člen odmítne a o této skutečnosti bez prodlení informuje manažera.  
3. Hodnotitel bez prodlení informuje manažera rovněž v případě, že je požádán nebo je na něj vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy ČR a EU.  
4. Hodnotitel usiluje o maximálně efektivní a ekonomické využívání finančních prostředků, zařízení a služeb, které mu byly při výkonu členství svěřeny. Jakékoliv podezření na korupční jednání hodnotitel bezprostředně oznámí manažerovi.  
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Příloha č. 2: Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí 
 

 

ŽÁDOST O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ 

Předmět žádosti o přezkum: 
(jaké rozhodnutí žadatel žádá přezkoumat) 

 

Popis žádosti o přezkum rozhodnutí:   
(podrobné znění žádosti a její odůvodnění, 
včetně identifikace žádosti o dotaci a 
identifikace kritérií, kterých se žádost o 
přezkum týká) 

 

FORMULÁŘ PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ 

IDENTIFIKACE ŽADATELE  

Název žádosti o dotaci:  

Žadatel, sídlo žadatele:   

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE – FYZICKÁ OSOBA 

Jméno:  

Příjmení:  

Bydliště (název a číslo ulice, město, PSČ):  

Email:  

Telefon:  

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE – PRÁVNICKÁ OSOBA 

Obchodní firma nebo název:  

Sídlo (název a číslo ulice, město, PSČ):  

Identifikační číslo:  

Email:  

Telefon:  
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Návrh žadatele:   
(jaký výsledek od podání žádosti o přezkum 
rozhodnutí žadatel očekává) 

 

Seznam přiložených dokumentů:   

 

 

V ……………………………dne……………………….        

            

                  …………………………………… 

                   Podpis žadatele 
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 Příloha č. 3: Prohlášení o vzdání se práva odvolání 
 

Prohlášení o vzdání se práva odvolání 
 

 Já/Firma/ Název …….………. r.č./IČ …….………. bydliště/ sídlo …….………. prohlašuji, že se tímto vzdávám práva na odvolání proti výsledku hodnocení žádosti o dotaci k projektu ……… (název projektu), která byla podána 
na MAS Bobrava v rámci výzvy Programu rozvoje venkova.  Jedná se o vzdání se práva podání žádosti o přezkum v případě administrativní kontroly, kontroly přijatelnosti a kontroly příloh/ věcného hodnocení.  
 

 

 

 

 

 

 V ……………………dne ……………………… 

 

         

         ……………………………………….          
                          Podpis  
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Příloha č. 4: Zápis z jednání Revizní komise – vzor 

 Název MAS: MAS Bobrava, z.s. 
 Číslo výzvy MAS: 
 Název výzvy MAS:  
 Datum a čas začátku jednání: 

 

ŽÁDOST O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ 

Předmět žádosti o přezkum: 
(jaké rozhodnutí žadatel žádá přezkoumat) 

 

Popis žádosti o přezkum rozhodnutí:   
(podrobné znění žádosti a její odůvodnění, 
včetně identifikace žádosti o dotaci a 
identifikace kritérií, kterých se žádost o 
přezkum týká) 

 

Návrh žadatele:   
(jaký výsledek od podání žádosti o přezkum 
rozhodnutí žadatel očekává) 

 

JMENNÝ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ 

1. Předseda   

2. Člen   

3. Člen   

SEZNAM OSOB VYLOUČENÝCH Z ROZHODOVÁNÍ O DANÉ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM  

1.  

2.  

3.  

IDENTIFIKACE ŽADATELE  

Registrační číslo žádosti o dotaci:  

Žadatel, sídlo žadatele:   

Název projektu:  
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Seznam přiložených dokumentů:   

 

ROZHODNUTÍ REVIZNÍ KOMISE O ŽÁDOSTI O PŘEZKUM  

Předmět žádosti o přezkum Rozhodnutí Revizní komise Odůvodnění 
   

   

   

 

 Datum a čas ukončení jednání:  
 

 Předseda (jméno a příjmení)    podpis 

 Člen (jméno a příjmení)      podpis 

 Člen (jméno a příjmení)      podpis 
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Příloha č. 5: Vzor výzvy k předkládání Žádostí o dotaci 
 

Místní akční skupina MAS Bobrava, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS  
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD 

schváleným Ministerstvem Zemědělství 
 (ŘO Programu rozvoje venkova) 

 

 

Výzva MAS č.  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020 

 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace 

 

Celková výše dotace pro  …. výzvu je  …. Kč. 
 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí  

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 
www.masbobrava.cz  

 

 

Soulad specifických cílů a opatření SCLLD s vyhlášenými Fichemi 
 

Fiche 1  

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 

Opatření 4.1.1: Podpora zemědělských podniků 

Opatření 4.2.1.: Podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst 

Název SCLLD 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 
MAS Bobrava 

Termín vyhlášení výzvy 

 
 

Termín příjmu žádostí  od …….. do ………… do ….. hodin  

Termín registrace na RO SZIF 
 

 

Podání žádosti  
 

 

Místo podání příloh k žádosti 
v listinné podobě 

 

Termín příjmu příloh k žádosti 
v listinné podobě 

 

Územní vymezení  

Kontaktní údaje 

 
 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche 
Vazba Fiche na článek Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro výzvu 

    

    

    

http://www.masbobrava.cz/
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Fiche 2 

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 

Opatření 4.1.2: Podpora nezemědělských podniků 

Opatření 4.2.1.: Podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst 

Fiche 3 

Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 

Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů 

 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech PRV MAS Bobrava, z.s.  
 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu 
 

Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na každou Fichi v dané výzvě. To znamená, že 
podpořeny budou projekty do maximální výše finanční alokace konkrétní Fiche. Projekt, který splnil 
podmínky hodnocení projektů, ale není možné jej financovat z důvodu vyčerpání nebo nedostatku 
finančních prostředků přidělených na Fichi, nebude v rámci dané výzvy podpořen. 
 

Nevyčerpaná finanční alokace, kterou není možné rozdělit, protože už neexistují žádné projekty, 
které by mohly být podpořeny, bude přesunuta na další výzvu, jejíž vyhlášení je plánováno v 
budoucnu. 

 

Přílohy stanovené MAS 

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS 

 

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového 
ohodnocení níže uvedených kritérií projektu. 
 

Nepovinnými přílohami k Žádosti o dotaci jsou: 
 

MAS uvede přílohy  
 

Konzultace a semináře pro žadatele 

 

Žadatelé mohou využívat osobních konzultací, které jsou poskytovány pouze po předchozí telefonické 
domluvě. MAS bude rovněž pořádat semináře pro žadatele. Konkrétní termín a místo konání semináře 
bude zveřejněno na webových stránkách www.masbobrava.cz v sekci SCLLD → Výzvy. 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Na webových stránkách MAS: www.masbobrava.cz jsou v sekci SCLLD → Výzvy zveřejněny všechny 
aktuální dokumenty k výzvě: 
 

• Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s. (přílohou je Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti 
vč. Etického kodexu) 

• Aktuální znění vyhlášené Fiche včetně hodnotících kritérií 
• Vzory příloh stanovených MAS 

• Pravidla a postupy pro žadatele 
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Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 

19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 
 

 

                 ……………………………………………………………………  
                                 Předseda MAS 
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Příloha č. 6: Kontrolní list přijatelnosti Fiche 1 

 

Kontrolní list přijatelnosti Fiche 1 

 

Č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Kontrola  ANO/ NE  

1. Je projekt realizován na území MAS Bobrava?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 

projektu 
 

2. Je projekt v souladu s SCLLD MAS Bobrava?  Žádost o dotaci  

3. Vznikne realizací projektu samostatný funkční celek?   Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, List 

C1 – Výdaje projektu 
 

4. 
Vykazuje projekt znaky účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti? 

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, List 

C1 – Výdaje projektu 
 

5. 

Splňuje/ je z žádosti zřejmé, že žadatel/příjemce dotace splní definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel? 

Žádost o dotaci –List A – Informace o žadateli  

6. 

Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 
výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, kapitola 6. 

Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-
15.) 

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, List 

C1 – Výdaje projektu 
 

7. Neslouží předmět dotace pouze pro poskytování služeb? Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu  

8. 

Pro projekt nevyžadující posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí dle výše uvedeného zákona: Je doloženo čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci – List G? 

 

Pro projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
dle přílohy č.  1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů:  Je doloženo sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení/ závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování/ souhlasné 
stanovisko příslušného úřadu (krajský úřad dle místa realizace 
projektu nebo MŽP) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí? 

V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu na životní prostředí, uplatňuje žadatel Čestné prohlášení na straně G.  
 

V opačném případě je příloha povinná při podání Žádosti o dotaci na MAS. 
 

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

1 

 

Příloha č. 7: Kontrolní list přijatelnosti Fiche 2 

 

Kontrolní list přijatelnosti Fiche 2 

 

Č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Kontrola  
ANO/ NE/  

NER. 

1. Je projekt realizován na území MAS Bobrava?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 
projektu 

 

2. Je projekt v souladu s SCLLD MAS Bobrava?  Žádost o dotaci  

3. Vznikne realizací projektu samostatný funkční celek?   Žádost o dotaci – List B1, B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

4 Vykazuje projekt znaky účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti? 

Žádost o dotaci – List B1, B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

5. Nejsou v rámci Žádosti o dotaci kombinovány různé režimy podpory?   Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu 

 

 

6. Splňuje/ je z žádosti zřejmé, že žadatel/příjemce dotace splní definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel? 

Žádost o dotaci –List A – Informace o žadateli  

7. Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 
výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, kapitola 6. 
Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-
15.) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

8. Je projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti* uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)?  

Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

9. Jsou činnosti R 93 a I 56 realizovány ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu?  

(Relevantní pouze v případě, že jsou předmětem projektu činnosti 
spadající pod R 93:  Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a/ nebo 

I 56: Stravování a pohostinství dle CZ-NACE)  

Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu  

10. Jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze  I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU? (Převažovat musí produkty 
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU)  

(Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu uvádění 
produktů na trh) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

11. Jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze  I Smlouvy o fungování EU?   

(Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu zpracování 
produktů) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu,  

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 2 

Název Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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12.  Bude většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k 
prodeji nebo bude využita pro nezemědělskou činnost?   

(Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu výstavba či 
modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

13.  Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje: podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup zemědělských a lesnických strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, R, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje)?  

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

14.  Jedná se o ubytovací zařízení, které je v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 pevných lůžek, maximálně však 40 pevných lůžek (bez přistýlek)?   

(Relevantní pouze v případě, že je součástí projektu ubytovací 
zařízení) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

15. Jsou způsobilé výdaje nejméně o 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období předcházejícím zahájení prací?  

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky a předmětem projektu je rozšíření výrobního 
sortimentu stávající provozovny) 

Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu, 

List C2, příloha Karta majetku 

 

16. Jsou způsobilé výdaje vyšší než součet provedených účetních odpisů (v případě, že žadatel vede účetnictví) /daňových odpisů (v případě, že žadatel vede daňovou evidenci) za předcházející tři uzavřená účetní/daňová období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována?  

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky a předmětem projektu je zásadní změna výrobního 
postupu) 

Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu, 

List C2, příloha Karta majetku 

 

17. Má podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014?  (Podpora podle tohoto 

nařízení se považuje za podporu s motivačním účinkem, pokud 
žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předložil 
Žádost o dotaci) 

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky) 

Žádost o dotaci 
 

 

18. Bude dotace poskytnuta 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) 

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

19. Je podpora podmíněna poskytnutím transparentního a nediskriminačního přístupu k podporované infrastruktuře?  

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu 
blokové výjimky a předmětem projektu je regionální podpora na 

výzkumnou infrastrukturu) 

Žádost o dotaci  

20. Má v případě pořízení vozidla kategorie N1 žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo provozovnu na území příslušné MAS?  

Žádost o dotaci – List A, B1  
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*Seznam vybraných činností dle Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) podporovaných v rámci Fiche 2:  
a) C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  
b) F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  
c) G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  
d) I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  
e) M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  
f) N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti),  
g) P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  
h) R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  
i) S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
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Příloha č. 8: Kontrolní list přijatelnosti Fiche 3 

 

Kontrolní list přijatelnosti Fiche 3 

 

Č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Kontrola  ANO/ NE  

1. Je projekt realizován na území MAS Bobrava?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 
projektu 

 

2. Je projekt v souladu s SCLLD MAS Bobrava?  Žádost o dotaci  

3. Vznikne realizací projektu samostatný funkční celek?   Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

4 
Vykazuje projekt znaky účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti? 

Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

5. 

Splňuje/ je z žádosti zřejmé, že žadatel/příjemce dotace splní definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel? 

Žádost o dotaci –List A – Informace o žadateli  

6. 

Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 
výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, kapitola 6. 
Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-
15.) 

Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

7.  
Je projekt realizován na PUPFL (s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2002)?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 

projektu; http://drusop.nature.cz 

 

8. 

Jsou PUPFL, na kterých se nachází předmět projektu zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou 
osnovou?  

Žádost o dotaci – List B2– Popis projektu 

 

9. Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 

stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro 
účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a 
zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou 

výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči) 

Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

10.  Má podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014? (Podpora podle tohoto nařízení se považuje za 
podporu s motivačním účinkem, pokud žadatel/příjemce dotace před 
zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci) 

Žádost o dotaci  

 

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

1 

 

Příloha č. 9: Kontrolní list přijatelnosti a dalších podmínek Fiche 5 

 

Kontrolní list přijatelnosti a dalších podmínek Fiche 5 

 

Č. Kritérium přijatelnosti  Kontrola  
ANO/ NE/  

NER. 

1. Je projekt realizován na území MAS Bobrava?  Žádost o dotaci – List B1 – Místa realizace 
projektu 

 

2. Je projekt v souladu s SCLLD MAS Bobrava?  Žádost o dotaci  

 

Č.  Další podmínky  Kontrola  
ANO/ NE/  

NER. 

1. Vznikne realizací projektu samostatný funkční celek?   Žádost o dotaci – List B1, B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

2. Vykazuje projekt znaky účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti? 

Žádost o dotaci – List B1, B2 – Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

3. 
Nejsou v rámci Žádosti o dotaci kombinovány různé režimy podpory?   Žádost o dotaci – List B2 – Popis projektu 

 

 

4 Splňuje/ je z žádosti zřejmé, že žadatel/příjemce dotace splní definici žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel? 

Žádost o dotaci –List A – Informace o žadateli  

5. Jsou předmětem projektu pouze způsobilé výdaje? (tj. nejedná se o 
výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. Obecné podmínky, kapitola 6. 
Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze poskytnout na: výčet výdajů 1.-
15.) 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 5 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí 
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

6. Nezakládá zvolený režim veřejnou podporu?  
(Projekt zakládající veřejnou podporu splňuje současně čtyři definiční 
znaky veřejné podpory: 
∙ poskytování státem nebo ze státních prostředků (zatížení veřejných 

rozpočtů), 
∙ zvýhodnění určitého podniku (podniků) či odvětví výroby (služeb), a 

to jakoukoliv formou – za podnik se považuje, jakýkoli subjekt, který 
vykonává ekonomickou činnost, tzn. činnost spočívající v nabízení 
zboží a/nebo služeb na trhu, 

∙ hrozba narušení/narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU 

a 

∙ hrozba ovlivnění/ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.) 

 (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

 

 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

Oblast a) Veřejná prostranství v obcích   

7. Je předmět dotace být budován/ příp. pořizován ve veřejném zájmu, je veřejně přístupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude jeho užívání zpoplatněno?  Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu  

8. Je veřejné prostranství součástí intravilánu obce?  Žádost o dotaci – List B1 – Popis projektu, Příloha katastrální mapa 

 

9. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků?  Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

Oblast b) Mateřské a základní školy   

10.  Jsou předmětem projektu týkajícího se ZŠ pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny?  (K vyjmenovaným prostorám lze 
podpořit i související zázemí a související úpravy budovy školy). (Relevantní pouze, pokud se projekt týká ZŠ). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

11.  Není žadatel zřízený dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, ve znění pozdějších předpisů? Nejedná se dále o školu zřízenou při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy?  Žádost o dotaci Rejstřík škol a školských zařízení 
http://rejskol.msmt.cz/ 

 

12. Je podpora poskytována MŠ/ ZŠ zřizované obcemi nebo svazky obcí či dalšími subjekty dle definice žadatele/příjemce dotace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., „školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů? 

Žádost o dotaci 
Rejstřík škol a školských zařízení 
http://rejskol.msmt.cz/ 

 

 

13.  Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – 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?  
Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

14. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport? 

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 

 

15. Je předmět dotace budován ve veřejném zájmu? (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu  

16. Je v případě žadatele MŠ/ ZŠ, která není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně příspěvkovou organizací těchto subjektů, na str. B2 zvolený režim podpory „Režim de minimis“?  Žádost o dotaci – List B2 Rejstřík škol a školských zařízení 
http://rejskol.msmt.cz/ 

 

http://rejskol.msmt.cz/
http://rejskol.msmt.cz/
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17.  Je podpora MŠ/ ZŠ poskytována zejména na její hlavní činnost?  Předmět dotace může být využit na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury. (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

18. V případě, že se předmět dotace týká stravovacího zařízení, slouží toto zařízení pouze pro potřeby MŠ/ ZŠ? Musí být splněna uvedená podmínka, s tím, že stravování veřejnosti v podpořených objektech není možné.  (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

Oblast c) Hasiči  

19. Budou výdaje vynaloženy do 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). 
Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

20. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – 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?  
Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
 

21. Nebude předmět dotace, a to ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel 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). (Relevantní pouze, pokud je na str. B2 zvolený režim podpory: Režim 
nezakládající veřejnou podporu). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu  

Oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven   

22. Jedná se v případě knihoven 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?  

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu 

 

 

23. Jedná se v případě žadatele nestátní neziskové organizace o subjekt s historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace?  

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.

cz 

 

 

24. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – 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?  
Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
 

25. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí? Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
 

26. Bude předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám?  
(Relevantní pouze pokud je žadatelem obec nebo svazek obcí a 
provozovatelem spolkové činnosti je jiný subjekt). 

Žádost o dotaci – List B1, B2– Popis projektu 

 

 

Oblast h) Muzea a expozice pro obce   

27. Není zřizovatelem muzea není stát ani kraj? Žádost o dotaci – List B1, B2 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.

cz  

 

 

28. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – 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?  
Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
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29. Nejsou předmětem projektu nezpůsobilé výdaje – vystavené exponáty? Žádost o dotaci – List B1– Popis projektu, 

List C1 – Výdaje projektu 
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Příloha č. 10: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 1 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 1 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu  Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie;  

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný.  

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

 Souhlasí s identifikací projektu?  

 

 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS?  
 

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?  

 

2. Projektová dokumentace  Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 Přísluší projektová dokumentace k dodanému povolení stavebního úřadu?  

 

Je projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem?  

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, že je 
přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 

 

 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa  Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  Jedná se o katastrální mapu?  Jsou patrná čísla pozemků?  Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

6. Znalecký posudek  Znalecký posudek - prostá kopie. (Relevantní pouze v případě nákupu 
nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

7. Souhlasné stanovisko MŽP  Souhlasné stanovisko MŽP (vydává krajské/regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně příslušná správa NP) dle přílohy 7 Pravidel – prostá kopie.  
(Relevantní pouze v případě, kdy je předmětem dotace  
výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní 
drůbež) 

Souhlasí stanovisko s identifikací projektu (jedná se o výstavbu/rekonstrukci oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže)?  

 

Je stanovisko potvrzeno příslušnou institucí? 
 Jedná se o stanovisko dle závazného vzoru? 
 

Je v konečném stanovisku uvedeno „souhlasím“? 
 

8. Sdělení k podlimitnímu záměru  

 Sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení/ se závěrem zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování/ souhlasné 
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – prostá kopie. 
(Relevantní v případě, že projekt vyžadujíce posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí dle přílohy č.  1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů) 

Souhlasí sdělení / stanovisko s identifikací 
projektu? 

 

Je sdělení/ stanovisko vydáno příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace 
projektu nebo MŽP)?    

Je sdělení/ stanovisko vydáno nejpozději k datu podání žádosti na MAS?   

Je stanovisko souhlasné?   

9. Fotodokumentace   Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu. (Nerelevantní v případě pořízení mobilních strojů) 
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Příloha č. 11: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 2 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 2 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu  Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný.  

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

 

 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS? 

 

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?   

2. Projektová dokumentace  Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 Přísluší projektová dokumentace k dodanému povolení stavebního úřadu?  

 

Je projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem?  

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, že je 
přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 

 

 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa  Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  Jedná se o katastrální mapu?  Jsou patrná čísla pozemků?  Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

6. Znalecký posudek  Znalecký posudek - prostá kopie. (Relevantní pouze v případě nákupu 
nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 2 

Název Fiche Podpora na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

7. Dokument prokazující přítomnost objetu venkovské turistiky  Dokument prokazující, že se v okruhu 10 km od místa realizace nachází 
objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok (v dokumentaci musí být uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru dokumentu). 

(Relevantní pouze v případě, že jsou předmětem projektu činnosti spadající 
pod R 93: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a/ nebo  
I 56: Stravování a pohostinství dle CZ-NACE) 

Je z přílohy zřejmé, že se objekt venkovské turistiky nachází ve vzdálenosti do 10 km (vzdušnou čarou) od místa realizace projektu?   

Je v příloze doložena návštěvnost objektu venkovské turistiky – např. dle vstupenek, příjmů za vstupné či jakýkoli způsob, který danou návštěvnost prokazuje a lze jej ověřit (nestačí čestné prohlášení)? Lze uznat i potvrzení o návštěvnosti zástupce turistického centra, pokud je uvedeno, jakým způsobem návštěvnost sledují. 

 

Nachází se objekt venkovské turistiky na území 
obce do 25 tis. obyvatel?  

 Je návštěvnost objektu venkovské turistiky min. 
2000 osob/rok?  

 

8. Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována  

Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie. 

(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu blokové 
výjimky a předmětem projektu je zásadní změna výrobního postupu) 

Je na Kartě majetku uveden stejný majetek jako 

v Žádosti o dotaci? 

 

9. Karta majetku znovupoužitého majetku  Karta majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie. 
(Relevantní pouze v případě, že je podpora poskytována v režimu blokové 
výjimky a předmětem projektu je rozšíření výrobního sortimentu stávající 
provozovny) 

Je na Kartě majetku uveden stejný majetek jako 
v Žádosti o dotaci? 

 

10. Fotodokumentace   Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu. (Nerelevantní a v případě pořízení mobilních strojů) 

 

 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 12: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 3 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 3 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu  Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný.  

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

 

 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS? 

 

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?   

2. Projektová dokumentace  Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 Přísluší projektová dokumentace k dodanému povolení stavebního úřadu?  

 

Je projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem?  

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, že je 
přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 

 

 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa  Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  Jedná se o katastrální mapu?  Jsou patrná čísla pozemků?  Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

6. Znalecký posudek  Znalecký posudek - prostá kopie. (Relevantní pouze v případě nákupu 
nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích  
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

7. Fotodokumentace   Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu. (Nerelevantní a v případě pořízení mobilních strojů) 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 13: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 5 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 5 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu  Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný.  

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

 

 

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS? 

 

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?   

2. Projektová dokumentace  Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 Přísluší projektová dokumentace k dodanému povolení stavebního úřadu?  

 

Je projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem?  

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, že je 
přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 
dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 

 

 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa  Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 
(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  Jedná se o katastrální mapu?  Jsou patrná čísla pozemků?  Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

5. Znalecký posudek  Znalecký posudek – prostá kopie. (Relevantní pouze v případě nákupu 
nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 5 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí 
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

6. Fotodokumentace   Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu. (Nerelevantní v případě pořízení mobilních strojů) 

 

 

7. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce  Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu). 

Souhlasí prohlášení s identifikací žadatele a 
projektu?  

 

Obsahuje prohlášení přílohu, kde je alespoň část plánu/programu příslušné obce, jež dokladuje soulad s projektem dle údajů v Žádosti o dotaci? 

 

Jedná se o prohlášení dle závazného vzoru 

Pravidel 19.2.1? 

 

8. Oblast b) Mateřské a základní školy – Informativní výpis ze školského rejstříku  

 Informativní výpis ze školského rejstříku 

(Relevantní v případě, že je projekt zaměřen na oblast b) Mateřské a 
základní školy) 

Souhlasí výpis s identifikací žadatele?  Jedná se o výpis ze školského rejstříku?  Není výpis starší než 30 kalendářních dní před datem podáním Žádosti o dotaci na MAS?   

9. Oblast b) Mateřské a základní školy – Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání  Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů pro PRV jako součást Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu – prostá kopie.  (Relevantní 
v případě, že je projekt zaměřen na oblast b) Mateřské a základní školy) 

Souhlasí s identifikací žadatele?  Je vyznačen odpovídající projekt prokazující soulad ŽoD s MAP?  

 Jedná se o dokument dle závazného vzoru 

Pravidel 19.2.1? 

 Jde o tabulku projektových záměrů pro PRV, která je součást Strategického rámce MAP? 

 

10. Oblast c) Hasičské zbrojnice – Doklad, že prostory přímo souvisejí s výkonem služby SDH.   Doklad prokazující, že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů. (Relevantní v případě, že je projekt zaměřen na 
oblast c) Hasičské zbrojnice) 

Souhlasí doklad s identifikací žadatele a 
projektu?  

 Vyplývá z dokladu, že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů?  

 

 



 

1 

 

Příloha č.14: List věcného hodnocení Fiche 1 

 

List věcného hodnocení Fiche 1 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Soulad s opatřeními 
„SCLLLD“ 

Žádost o dotaci List E2 

Preferenční kritéria přidělaná 

MAS – opatření SCLLD 

Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD 10 

Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

2. Dopad projektu na 

území MAS 

Žádost o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Místa realizace projektu 

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS 5 Projekt dopadá na území 1 obce MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

3. Počet navázaných 
partnerství v regionu 

Memorandum o spolupráci – nepovinná příloha žádosti o 
dotaci 

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství 15 V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství 10 

V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

4. Projekt vytváří minimálně 1 pracovní místo 25 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo projektu  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků  
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   



 

2 

 

Počet vytvořených 
pracovních míst v 
rámci projektu 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Nová pracovní místa 

Projekt vytváří alespoň poloviční pracovní úvazek 

 (0,5-0,99) 
20 Projekt vytváří alespoň částečný pracovní úvazek  

(0,2-0,49) 
15 

Projekt nevytváří žádné pracovní místo 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

5. Velikost projektu Žádost o dotaci  List C2 struktura 

financování – řádek č. 6 Výdaje pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je do 500 000,- Kč 20 Výše dotace je od 500 001,- Kč do 1 000 000,- Kč 15 Výše dotace činí více než 1 000 000,- Kč 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

6. Environmentálně 

šetrný projekt 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – 

v sekci Projekt řádek č. 1 „Popis projektu,“ řádek č. 3 „Výsledky projektu.“ 

Nedojde/ nedošlo k odnětí pozemků 15 

Dojde/došlo k odnětí pozemků 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 15: List věcného hodnocení Fiche 2 

 

List věcného hodnocení Fiche 2 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Soulad s opatřeními 
„SCLLLD“ 

Žádost o dotaci List E2 

Preferenční kritéria přidělaná 

MAS – opatření SCLLD 

Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD 10 Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

2. Dopad projektu na 

území MAS 

Žádost o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Místa realizace projektu 

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS 5 Projekt dopadá na území 1 obce MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

3. Počet navázaných 
partnerství v regionu 

Memorandum o spolupráci – nepovinná příloha žádosti o 
dotaci 

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství 5 V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství 3 V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

4. Projekt vytváří minimálně 1 pracovní místo 40 Projekt vytváří alespoň poloviční pracovní úvazek 30 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 2 

Název Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   



 

2 

 

Počet vytvořených 
pracovních míst v 
rámci projektu 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Nová pracovní místa 

 (0,5-0,99) Projekt vytváří alespoň částečný pracovní úvazek  
(0,2-0,49) 

20 

Projekt nevytváří žádné pracovní místo 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

5. Velikost projektu Žádost o dotaci  List C2 struktura 

financování – řádek č. 6 Výdaje pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je do 350 000,- Kč 15 Výše dotace je od 350 001,- Kč do 500 000,- Kč 10 Výše dotace je od 500 001,- Kč do 750 000,- Kč 5 Výše dotace činí více než 750 000,- Kč 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

6. Environmentálně 
šetrný projekt 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – 

v sekci Projekt řádek č. 1 „Popis projektu,“ řádek č. 3 „Výsledky projektu.“ 

Nedojde/ nedošlo k odnětí pozemků 5 

Dojde/došlo k odnětí pozemků 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 16: List věcného hodnocení Fiche 3 

 

List věcného hodnocení Fiche 3 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Soulad s opatřeními 
„SCLLLD“ 

Žádost o dotaci List E2 

Preferenční kritéria přidělaná 

MAS – opatření SCLLD 

Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD 5 Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

2. Dopad projektu na 

území MAS 

Žádost o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – sekce Místa realizace projektu 

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS 5 Projekt dopadá na území 1 obce MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

3. Počet navázaných 
partnerství v regionu 

Memorandum o spolupráci – nepovinná příloha žádosti o 
dotaci 

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství 10 V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství 5 V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

4. Velikost projektu Výše dotace je do 500 000,- Kč 25 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo projektu  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   



 

2 

 

Žádost o dotaci  List C2 struktura 

financování – řádek č. 6 Výdaje pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je od 500 001,- Kč do 1 000 000,- Kč 20 Výše dotace činí více než 1 000 000,- Kč 15 

Projekt nevytváří žádné pracovní místo 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

5. Soulad se strategickým 
dokumentem obce 

Potvrzení o souladu projektu s 
cílem strategického dokumentu 
obce – nepovinná příloha žádosti 
o dotaci 

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem obce 15 Projekt není v souladu se strategickým dokumentem 
obce 

0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

6. Zapojení veřejnosti při 
přípravě projektu 

Zápis a prezenční listina 

z veřejného projednání projektu – nepovinné přílohy výzvy 

Projektový záměr byl prezentován na veřejné prezentaci 15 Projektový záměr nebyl prezentován na veřejné 
prezentaci 

0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Příloha č. 17: List věcného hodnocení Fiche 5 

 

List věcného hodnocení Fiche 5 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Doba realizace 

projektu 

 

List E1 – žadatelem zvolená 
bodová hladina žadatelem u preferenčního kritéria „Doba 

realizace projektu“. 

Doba realizace projektu je do 6 měsíců 10 Doba realizace projektu je od 7 do 12 měsíců 5 Doba realizace projektu je více než 12 měsíců 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

2. Účast na seminářích 
MAS 

Prezenční listiny ze seminářů MAS 
k dané výzvě PRV/ printscreeny a 

chat z webinářů k dané výzvě PRV 

Žadatel se zúčastnil 2 seminářů k dané výzvě MAS 10 Žadatel se zúčastnil 1 semináře k dané výzvě MAS 5 Žadatel se nezúčastnil ani 1 semináře k dané výzvě MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

3. Velikost projektu Žádost o dotaci List C2 struktura financování – řádek č. 6 Výdaje pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je 0 Kč - 80 000 Kč 15 Výše dotace je 80 001 Kč - 160 000 Kč 10 Výše dotace je 160 001 Kč - 240 000 Kč 5 Výše dotace je vyšší než 240 000 Kč 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 5 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí  
Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   
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4. Počet podaných 
žádostí o dotaci 

Seznam přijatých žádostí o dotaci 
v dané výzvě PRV na MAS  Žadatel podal jen 1 žádost o dotaci 

10 Žadatel podal více žádostí o dotaci 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

5. Projekt prvožadatele Seznamy doposud podpořených projektů MAS v rámci PRV a IROP 

k datu vyhlášení dané výzvy PRV 

Žadatel dosud nebyl podpořen v rámci výzev MAS 10 Žadatel již byl podpořen v rámci výzev MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 
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Příloha č. 18: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 1 

 

Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 1 

 

A Informace o žadateli 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

10. Název projektu Je název projektu srozumitelný a výstižný?   

Údaje o žadateli 
13. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu 

Je zvolena odpověď?   
  

 

Právnická i fyzická osoba 

23. DIČ (je-li přiděleno)  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, že je DIČ přiděleno).  

24. Internetové stránky Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

33. Mobilní telefon 

34. Email Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Adresa pro doručování (relevantní pouze v případě, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO)  

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací (pole musí být vyplněno u PO).  42. Titul před  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

43. Jméno Je pole vyplněno?  

44. Příjmení Je pole vyplněno?  

45. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

46. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

47. Mobilní telefon 

48. E-mail Je pole vyplněno?   

 

B1 Popis projektu – všeobecná strana 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

Projekt 

1. Popis projektu 

 

Je projekt popsán jako samostatný celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?   2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu 

Je uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?  

 3. Výsledky projektu  Je uveden souhrn výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu?   

Ostatní 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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5. Další údaje, informace, sdělení k 
projektu 

Jsou uvedeny další informace, údaje, sdělení k projektu? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

Nová pracovní místa  6. Počet pracovní míst  Je pole vyplněno?    7. Popis náplně práce  Je uveden popis a náplň práce ke každému pracovnímu místu? (Relevantní 
pouze pokud projekt vytváří pracovní místo/a) 

 

Harmonogram projektu 8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Nesmí být uvedeno datum před podáním Žádosti o dotaci).  9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Uvedeno datum mezi podáním Žádosti o dotaci a Žádosti o 
platbu). 

 11. Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF  Je pole vyplněno? (Datum odpovídá max. 24 měsícům od podpisu Dohody o poskytnutí dotace).  

Místa realizace projektu  - místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny 
technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic (mobilních strojů) se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel 
uvést všechna. (V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních 
technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). 
12. Identifikace Je pole vyplněno?  

13. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

14. Č.p. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

15. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

16. PSČ Je pole vyplněno?   

17. Obec Je pole vyplněno?  

18. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

20. Katastrální území Je pole vyplněno?  

21. Parcelní číslo/čísla Je/ jsou pole vyplněno/a?  

22. Druh parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

23. Typ parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

24. List vlastnictví Je/ jsou pole vyplněno/a?  

27. Právní vztah Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

28. Popis umístění projektu Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu (relevantní pokud zpracovatelem projektu není žadatel)  

Zpracovatel projektu – právnická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu PO)  

29. Název Je pole vyplněno?  

30. IČ Je pole vyplněno? (Relevantní v případě zpracovatele PO).  

Zpracovatel projektu – fyzická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu FO)  

31. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Jméno Je pole vyplněno?  

33. Příjmení Je pole vyplněno?  

34. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu – fyzická i právnická osoba 

35. Telefon Je alespoň jeden z kontaktů vyplněn?  

36. Mobilní telefon 

37. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

B2 Popis projektu – specifika článku 17, odst. 1, písm. a) 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. K datu zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel podniká v zemědělství 
v souladu se zákonem 252/1997 Sb.? 

Je zvolena odpověď? 

V případě, že je zvoleno „ANO“, musí být vyplněna i pole č. 2 a 3. 
 

2.Datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele 

Je pole vyplněno? (Uveden den, měsíc a rok zápisu do EZP – kontrola údajů ve 
veřejném rejstříku). 

 



 

3 

 

3. Datum zahájení zemědělské činnosti Je pole vyplněno? (Uveden den, měsíc a rok zahájení zemědělské činnosti 

uvedené v Osvědčení o zápisu do EZP?  V případě, že v Osvědčení není vyplněn 
datum zahájení zemědělské činnosti, bude v tomto poli uveden datum zápisu do 
EZP.) 

 

Navýšení podpory o 10 % pro mladého začínajícího zemědělce  4. Navýšení podpory o 10 % pro mladého začínajícího zemědělce 

Je zvolena odpověď?   
∙ Pokud je uvedena odpověď „Ne“, pak pole č. 5. – 8. jsou prázdná (tj. jsou 

nerelevantní).  

∙ Pokud je uvedena odpověď „Ano“ pak v případě FO a PO – musí být v poli č. 
5 nebo 6 uvedena odpověď „Ano“. 

∙ V případě PO – musí být dále vyplněna pole č. 9. – 19. – kontrola údajů ve 
veřejném rejstříku (v případě FO jsou pole č. 9–19. nerelevantní) 

 

5. Je žadatel příjemcem dotace z 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců? 

Je zvolena odpověď (dle uvedených podmínek)?   

 

 

6. Je žadatel evidován v Evidenci zemědělského podnikatele méně než 5 let před podáním Žádosti o dotaci? 

Je zvolena odpověď (dle uvedených podmínek)?   

∙ V případě, že v poli č. 4 i v poli č. 5 je uvedeno „Ano“, pole č. 6 se nevyplňuje 

(tj. je nerelevantní).   

∙ Pokud je v poli č. 5 „Ne“, musí být zde „Ano“. 

 

7. Zahájil žadatel činnost před méně než 5 lety od data podání Žádosti o 
dotaci? 

Je zvolena odpověď (dle uvedených podmínek)?   

∙  V případě, že v poli č. 4 je uvedeno „Ano“ a zároveň v poli 5. „Ne“, musí být 
„Ano“ i v tomto poli. 

 

8. Byl žadatel v předchozích letech evidován jako samostatně hospodařící rolník? 

Je zvolena odpověď (dle uvedených podmínek)?   

∙ V případě, že v poli č. 6 je uvedeno „Ano“, musí být v tomto poli odpověď 
„Ne“. 

 

V případě žadatele PO, kdy je v poli č. 4 uvedena odpověď „Ano“, je nutné uvést jméno, příjmení, rodné číslo a 
datum narození FO, která má 100% obchodní podíl. Kontrola údajů ve veřejném rejstříku. (Nerelevantní pokud je 

žadatelem FO a/ nebo je v poli č. 4 uvedena odpověď „Ne“) 

 

9. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

10. Jméno Je pole vyplněno?  

11. Příjmení Je pole vyplněno?  

12. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

13. Rodné číslo Je pole vyplněno?  

14. Datum narození Je pole vyplněno?  15. Podíl na základní kapitálu Je pole vyplněno?  

V případě žadatele PO, kdy je v poli č. 4 uvedena odpověď „Ano“, je uvedeno datum plnění funkce statutárního 
orgánu FO, která má 100% obchodní podíl. Kontrola údajů ve veřejném rejstříku. V případě, že FO tuto funkci 
stále plní, pole „Do“ není vyplněno. (Nerelevantní pokud je žadatelem FO a/nebo je v poli č. 4 uvedena odpověď „Ne“) 

 

Datum plnění funkce statutárního orgánu  

16. Od Je pole vyplněno?  

167 Do Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)   

Datum od kdy má tato fyzická osoba obchodní podíl 100% z majetku právnické osoby  

18. Od Je pole vyplněno?  

189 Do Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno – v případě, že FO má 
stále 100% obchodní podíl z majetku PO) 

 

20. Je fyzická osoba oprávněna jednat samostatně? 

Je zvolena odpověď?  (V případě, že v poli č. 4 je uvedena odpověď „Ano“, pak 
zde musí být uvedena také odpověď „Ano“.)  

 

Navýšení podpory o 10 % z důvodu hospodaření v LFA oblasti 

21. Navýšení podpory o 10 % z důvodu hospodaření v LFA oblasti 

Je zvolena odpověď?  
Pokud je v poli č. 20 zvoleno „Ne“, jsou pole 21 a 22 nerelevantní. 

 

22. Počet ha v LPIS k datu podání Žádosti o dotaci Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

23. Z toho v LFA oblastech  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Řízení stavebního úřadu  

24. Podléhá projekt (popř. část projektu) řízení stavebního úřadu 

Je zvolena odpověď?    
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25. Bude celý objekt sloužit cílům článku nařízení? 

Je zvolena odpověď?    

26. Budou veškeré společné výdaje zahrnuty do výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace? 

Je zvolena odpověď?  (Relevantní pouze pokud je v poli č. 24 uvedeno „Ne“.)  

27. Typ stavby Je zvolena odpověď?  (Relevantní pouze pokud je v poli č. 25 uvedeno „Ne“.)  

 

B3 Zakázky 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Specifikace druhu zadavatele Je zvolena odpověď?    

2. Název veřejné zakázky Je pole vyplněno?   3. Druh veřejné zakázky  Je zvolena odpověď?    

4. Druh zadávacího/výběrového řízení Je zvolena odpověď?    

5. Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým nákupem? 

Je zvolena odpověď?     

38. Vysvětlující komentář k zakázkám  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

C1 Výdaje projektu 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 2. Kód výdaje  Je zvolena odpověď v souladu s předmětným výdajem?    5. Podkód  Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, že je u daného výdaje 
stanoven limit) 

 7. Položka – Popis technického řešení/ technických parametrů  Je uveden podrobný popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u 
staveb?   

 

8. Zakázka Je zvolena odpověď odpovídající údajům na straně B3?    9. Výše výdaje (bez DPH) Je pole vyplněno?      

10. DPH Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatel plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu).  11. Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace  

Je pole vyplněno?      13. Počet jednotek  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek (Relevantní pouze v případě, že 

jsou výdaje, na které není požadována dotace součástí projektu) 

 21. Označení zakázky Je pole vyplněno?   21. DPH za celou zakázku Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatel plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

23. Popis výdajů, na které není požadována dotace 

Je pole vyplněno?   

24. Bez DHP Je pole vyplněno? (Nerelevantní pokud je výdajem, na který není požadována 
dotace pouze DPH) 

 

25. DPH  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy žadatel není plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

 

E1 Preferenční kritéria – žadatel 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT Odpověď  Je zvolena bodová hladina u všech preferenčních kritérií?   Odůvodnění žadatele Je u každého preferenčního kritéria uvedeno odůvodnění pro zvolenou 
bodovou hladinu? 

 

 

  



 

5 

 

F Hodnotící indikátory 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

2. Typ žadatele Je zvolena odpověď?    

3. Velikost podniku Je zvolena odpověď?    

4. Počet zaměstnanců Je uveden počet zaměstnanců? Je vyplněn počet zaměstnanců včetně počtu zaměstnanců partnerských a propojených podniků. Obec a nezisková 
organizace nevyplňuje – může být nulová hodnota (. 

 

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku 

Je pole vyplněno?   

6. Oblast intervence (podle sídla 
podniku) 

Je zvolena odpověď?    

7. Datum vzniku právnické osoby Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, pokud je žadatelem PO, kontrola dle veřejného rejstříku) 

 

8. Účetní období Je pole vyplněno? Uvedeno poslední účetně uzavřené období – počáteční a koncové datum. Vyplňuje pouze žadatel podnikatelská PO. 

 

9. Bilanční suma roční rozvahy (EUR) Je alespoň jedno z polí vyplněno? Vyplňuje pouze podnikající PO.  

10. Roční obrat (EUR) 

11. Pohlaví Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele FO)  

12. Věk Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele FO)  

14. Cílová skupina projektu Je zvolena odpověď?    

16. Výměra obhospodařované zemědělské půdy dle LPIS 

Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)   

17. Zaměření projektu na komodity ŽV Je zvolena jedna odpověď dle hlavního zaměření projektu?   

18. Zaměření projektu na komodity RV 

19. Typ výrobního zaměření dle 
klasifikace FADN – TF8 

Je zvolena odpověď?    
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Příloha č. 19: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 2 

 

Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 2 

 

A Informace o žadateli 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

10. Název projektu Je název projektu srozumitelný a výstižný?   

Údaje o žadateli 
13. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu 

Je zvolena odpověď?   
  

 

Právnická i fyzická osoba 

23. DIČ (je-li přiděleno)  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, že je DIČ přiděleno).  

24. Internetové stránky Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

33. Mobilní telefon 

34. Email Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Adresa pro doručování (relevantní pouze v případě, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO)  

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací (pole musí být vyplněno u PO).  42. Titul před  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

43. Jméno Je pole vyplněno?  

44. Příjmení Je pole vyplněno?  

45. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

46. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

47. Mobilní telefon 

48. E-mail Je pole vyplněno?   

 

B1 Popis projektu – všeobecná strana 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

Projekt 

1. Popis projektu 

 

Je projekt popsán jako samostatný celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?   2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu 

Je uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?  

 3. Výsledky projektu  Je uveden souhrn výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu?   

Ostatní 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 2 

Název Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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5. Další údaje, informace, sdělení k 
projektu 

Jsou uvedeny další informace, údaje, sdělení k projektu? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

Nová pracovní místa  6. Počet pracovní míst  Je pole vyplněno?    7. Popis náplně práce  Je uveden popis a náplň práce ke každému pracovnímu místu? (Relevantní 
pouze pokud projekt vytváří pracovní místo/a) 

 

Harmonogram projektu 8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Nesmí být uvedeno datum před podáním Žádosti o dotaci).  9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Uvedeno datum mezi podáním Žádosti o dotaci a Žádosti o 
platbu). 

 11. Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF  Je pole vyplněno? (Datum odpovídá max. 24 měsícům od podpisu Dohody o poskytnutí dotace).  

Místa realizace projektu - místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny 
technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic (mobilních strojů) se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel 
uvést všechna. (V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních 
technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). 
12. Identifikace Je pole vyplněno?  

13. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

14. Č.p. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

15. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

16. PSČ Je pole vyplněno?   

17. Obec Je pole vyplněno?  

18. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

20. Katastrální území Je pole vyplněno?  

21. Parcelní číslo/čísla Je/ jsou pole vyplněno/a?  

22. Druh parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

23. Typ parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

24. List vlastnictví Je/ jsou pole vyplněno/a?  

27. Právní vztah Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

28. Popis umístění projektu Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu (relevantní pokud zpracovatelem projektu není žadatel)  

Zpracovatel projektu – právnická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu PO)  

29. Název Je pole vyplněno?  

30. IČ Je pole vyplněno? (Relevantní v případě zpracovatele PO).  

Zpracovatel projektu – fyzická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu FO)  

31. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Jméno Je pole vyplněno?  

33. Příjmení Je pole vyplněno?  

34. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu – fyzická i právnická osoba 

35. Telefon Je alespoň jeden z kontaktů vyplněn?  

36. Mobilní telefon 

37. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

B2 Popis projektu – specifika článku 19, odst. 1, písm. b) 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Žadatel si zvolí podporu podle  Je zvolena odpověď?   

2. Projekt zahrnuje Je zvolena odpověď?  

Zaměření projektu  3. Zaměření projektu dle CZ-NACE Je zvolena odpověď? (v souladu s Pravidly 19.2.1)  

4. Skupina, třída, podtřída Je zvolena odpověď? ( v souladu s Pravidly 19.2.1)  
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5.Stručný popis procesu výroby/činnosti: Je pole vyplněno? Je zřejmé, jak bude proces výroby/činnosti probíhat. 
V případě služeb uvést o jakou službu se jedná. 

 

6. Surovinové, materiálové vstupy pro výrobu: Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě poskytování služeb)  

7. Kategorie provozovny  Je zvolena odpověď? (Nerelevantní v případě podpory de minimis)  

Při výběru: Režim blokové výjimky – Zásadní změna celkového výrobního postupu  

8. Popis Je uveden popis dosavadní výroby a výčet výrobků a popsána změna výrobního postupu včetně produktu, které se změna týká?   

9. Žadatel vede Je zvolena odpověď?   

10. Majetek užívaný při činnosti – vyřazený 

Je vyspecifikován movitý a nemovitý majetek, který bude na základě realizace projektu vyřazen? 

 

11. Výše účetních/daňových odpisů za uzavřené účetní/daňové období roku 

Je uvedena výše účetních/daňových odpisů za předcházející 3 uzavřená účetní/daňová období před podáním Žádosti o dotaci? 

 

12. Majetek užívaný při činnosti – nadále využívaný pro modernizovanou činnost 

Je vyspecifikován movitý a nemovitý majetek, který bude v rámci projektu nadále využíván (pokud bude využíván jen částečně, stanoveno z jaké části bude využíván)? 

 

13. Výše účetních/daňových odpisů za uzavřené účetní/daňové období roku 

Je uvedena výše účetních/daňových odpisů za předcházející 3 uzavřená účetní/daňová období před podáním Žádosti o dotaci (pokud bude majetek využíván jen částečně, vyplněna poměrná část odpisů)? 

 

Při výběru: Režim blokové výjimky – Rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny  

14. Popis Je uveden současný a nový sortiment provozovny?  

15. Žadatel vede Je zvolena odpověď?  

16. Uzavřené účetní/daňové období 
(rok) 

Je pole vyplněno?  

17. Znovupoužitý majetek Je vyspecifikován majetek, který bude využit v rámci projektu a stanovena míra, do jaké bude znovupoužit? 

 

18. Účetní hodnota Je uvedena zůstatková hodnota majetku po účetních/daňových odpisech 

(pokud je majetek využíván jen částečně – je vyplněna poměrná část zůstatkové hodnoty)? 

 

Při výběru: Režim blokové výjimky – Rozšíření kapacity stávající provozovny  

19.Popis Je uveden popis současné výroby/poskytování služeb a výčet produktů? Je 

uvedeno, jakým způsobem dojde k navýšení kapacity? Je u konkrétního produktu uvedeno plánované navýšení v konkrétních jednotkách?  

 

Při výběru: Režim blokové výjimky – Založení nové provozovny  

20. Popis Je uveden popis činnosti nově založené provozovny?  

Ubytovací zařízení (relevantní pouze pokud je součástí projektu)  

21. Název ubytovacího zařízení Je uveden název ubytovacího zařízení? (Pokud ubytovací zařízení název nemá, uveden obecný název např. penzion).  

22. Současný počet lůžek Je uveden výchozí stav počtu lůžek před realizací projektu?  

23. Počet nově vytvořených lůžek Je uveden počet nově vytvořených lůžek?  

25. Celková podlahová plocha ubytovacího zařízení Je uvedena plocha ubytovacího zařízení bez plochy stravovacího zařízení?   

Výsledný produkt – pro všechny režimy podpory  
26. Číslo Kombinované nomenklatury (Společný celní sazebník EU) 

Jsou vyplněny první čtyři číselné znaky kombinované nomenklatury aktuálního Společného celního sazebníku EU? (Nerelevantní pokud je výsledkem projektu poskytování služeb) 

 

27. Popis Je slovně popsáno, o jaký výrobek/službu se jedná? (Neuvádí se popis ze Společného celního sazebníku EU) 

 

V případě, že v poli 3. Zaměření projektu dle CZ-NACE je vybráno: I56-Stravování a pohostinství nebo R93 -

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti: 
 

28. Činnost R 93 a nebo I 56 má 
vazbu na vlastní ubytovací kapacitu? 

Je zvolena odpověď? V případě odpovědi ANO musí být v poli 2. zaškrtnuto „Ubytovací kapacita a související služby“ a musí být vyplněna pole 21. – 25. Ubytovací zařízení. V případě odpovědi NE se vyplňují pole 29. – 34. 

 

29. Název objektu venkovské 
turistiky 

Shoduje se s doloženou přílohou?  
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30. NUTS 4/ LAU 1 (okres) Je pole vyplněno a je shodné s údaji o projektu?  

31. Obec Je pole vyplněno a je shodné s údaji o projektu?  

33. Vzdálenost od místa realizace v 
km 

Jedná se o vzdálenost do 10 km?   

34. Roční návštěvnost daného 
objektu turistiky (počet osob/rok) 

Shoduje se s doloženou přílohou?  
 

 

 

 

Další pole se vyplňují pro všechny kategorie provozoven a režimů podpory 

   

   

35. Bude celý objekt sloužit cílům článku nařízení? 

Je zvolena odpověď?  

36. Budou veškeré společné výdaje zahrnuty do výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace? 

Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 31 zvoleno „Ne“)  

37. Typ stavby Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 32 zvoleno „Ne“)  

38. Výpočet Jsou vyplněny hodnoty v, x, y? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 31 zvoleno „Ne“) 

 

39. Kategorie podniku Je zvolena odpověď?   

 

B3 Zakázky 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Specifikace druhu zadavatele Je zvolena odpověď?    

2. Název veřejné zakázky Je pole vyplněno?   3. Druh veřejné zakázky  Je zvolena odpověď?    

4. Druh zadávacího/výběrového řízení Je zvolena odpověď?    

5. Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými 
marketingy nebo přímým nákupem? 

Je zvolena odpověď?     

38. Vysvětlující komentář k zakázkám  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

C1 Výdaje projektu 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 2. Kód výdaje  Je zvolena odpověď  v souladu s předmětným výdajem?  5. Podkód  Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, že je u daného výdaje 
stanoven limit) 

 7. Položka – Popis technického řešení/ technických parametrů  Je uveden podrobný popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u 
staveb?   

 

8. Zakázka Je zvolena odpověď odpovídající údajům na straně B3?    9. Výše výdaje (bez DPH) Je pole vyplněno?      

10. DPH Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatel plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu).  11. Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace  

Je pole vyplněno?      13. Počet jednotek  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek (Relevantní pouze v případě, že 
jsou výdaje, na které není požadována dotace součástí projektu) 

 21. Označení zakázky Je pole vyplněno?   21. DPH za celou zakázku Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatel plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 
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23. Popis výdajů, na které není požadována dotace 

Je pole vyplněno?   

24. Bez DHP Je pole vyplněno? (Nerelevantní pokud je výdajem, na který není požadována 
dotace pouze DPH) 

 

25. DPH  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy žadatel není plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

 

E1 Preferenční kritéria – žadatel 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT Odpověď  Je zvolena bodová hladina u všech preferenčních kritérií?   Odůvodnění žadatele Je u každého preferenčního kritéria uvedeno odůvodnění pro zvolenou 
bodovou hladinu? 

 

 

F Hodnotící indikátory 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

2. Typ žadatele Je zvolena odpověď?    

4. Počet zaměstnanců Je uveden počet zaměstnanců? Je vyplněn počet zaměstnanců včetně počtu zaměstnanců partnerských a propojených podniků. Obec a nezisková 
organizace nevyplňuje – může být nulová hodnota 

 

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku 

Je pole vyplněno?   

6. Oblast intervence (podle sídla 
podniku) 

Je zvolena odpověď?    

7. Datum vzniku právnické osoby Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele PO; kontrola dle veřejného rejstříku) 

 

8. Účetní období Je pole vyplněno? Relevantní pouze u žadatele PO. Uvedeno poslední účetně uzavřené období – počáteční a koncové datum.  

9. Bilanční suma roční rozvahy (EUR) Je alespoň jedno z polí vyplněno? Vyplňuje pouze podnikající PO  

10. Roční obrat (EUR) 

11. Pohlaví Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele FO)  

12. Věk Je pole vyplněno? (Relevantní pouze u žadatele FO)  

14. Cílová skupina projektu Je zvolena odpověď?    

16. Typ výrobního zaměření dle 
klasifikace FADN – TF8 

Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatelem zemědělský subjekt)  
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Příloha č. 20: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 3 

 

Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 3 

 

A Informace o žadateli 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

10. Název projektu Je název projektu srozumitelný a výstižný?   

Údaje o žadateli 
13. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu 

Je zvolena odpověď?   
  

 

Právnická i fyzická osoba 

23. DIČ (je-li přiděleno)  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, že je DIČ přiděleno).  

24. Internetové stránky Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

33. Mobilní telefon 

34. Email Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Adresa pro doručování (relevantní pouze v případě, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO)  

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací (pole musí být vyplněno u PO).  42. Titul před  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

43. Jméno Je pole vyplněno?  

44. Příjmení Je pole vyplněno?  

45. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

46. Telefon Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

47. Mobilní telefon 

48. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

B1 Popis projektu – všeobecná strana 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

Projekt 

1. Popis projektu 

 

Je projekt popsán jako samostatný celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?   2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu 

Je uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, 
jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?  

 3. Výsledky projektu  Je uveden souhrn výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu?   

Ostatní 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   
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5. Další údaje, informace, sdělení k 
projektu 

Jsou uvedeny další informace, údaje, sdělení k projektu? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

Nová pracovní místa  6. Počet pracovní míst  Je pole vyplněno?    7. Popis náplně práce  Je uveden popis a náplň práce ke každému pracovnímu místu? (Relevantní 
pouze pokud projekt vytváří pracovní místo/a) 

 

Harmonogram projektu 8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Nesmí být uvedeno datum před podáním Žádosti o dotaci).  9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Uvedeno datum mezi podáním Žádosti o dotaci a Žádosti o 
platbu). 

 11. Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF  Je pole vyplněno? (Datum odpovídá max. 24 měsícům od podpisu Dohody o poskytnutí dotace).  

Místa realizace projektu - místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny 
technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic (mobilních strojů) se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel 
uvést všechna. (V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). 
12. Identifikace Je pole vyplněno?  

13. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

14. Č.p. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

15. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

16. PSČ Je pole vyplněno?   

17. Obec Je pole vyplněno?  

18. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

20. Katastrální území Je pole vyplněno?  

21. Parcelní číslo/čísla Je/ jsou pole vyplněno/a?  

22. Druh parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

23. Typ parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

24. List vlastnictví Je/ jsou pole vyplněno/a?  

27. Právní vztah Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

28. Popis umístění projektu Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu (relevantní pokud zpracovatelem projektu není žadatel)  

Zpracovatel projektu – právnická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu PO)  

29. Název Je pole vyplněno?  

30. IČ Je pole vyplněno? (Relevantní v případě zpracovatele PO).  

Zpracovatel projektu – fyzická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu FO)  

31. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Jméno Je pole vyplněno?  

33. Příjmení Je pole vyplněno?  

34. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu – fyzická i právnická osoba 

35. Telefon Je alespoň jeden z kontaktů vyplněn?  

36. Mobilní telefon 

37. E-mail Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

B2 Popis projektu – specifika článku 25 Neproduktivní investice v lesích 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Předmět projektu je realizován na PUPL, které jsou zařízeny  

Je zvolena odpověď?   
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B3 Zakázky 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Specifikace druhu zadavatele Je zvolena odpověď?    

2. Název veřejné zakázky Je pole vyplněno?   3. Druh veřejné zakázky  Je zvolena odpověď?    

4. Druh zadávacího/výběrového řízení Je zvolena odpověď?    

5. Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým nákupem? 

Je zvolena odpověď?     

38. Vysvětlující komentář k zakázkám  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

C1 Výdaje projektu 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 2. Kód výdaje  Je zvolena odpověď v souladu s předmětným výdajem?    5. Podkód  Je zvolena odpověď?  (Relevantní pouze v případě, že je u daného výdaje 
stanoven limit) 

 7. Položka – Popis technického řešení/ technických parametrů  Je uveden podrobný popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u 
staveb?   

 

8. Zakázka Je zvolena odpověď odpovídající údajům na straně B3?    9. Výše výdaje (bez DPH) Je pole vyplněno?      

10. DPH Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatel plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu).  11. Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace  

Je pole vyplněno?      13. Počet jednotek  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek (Relevantní pouze v případě, že 
jsou výdaje, na které není požadována dotace součástí projektu) 

 21. Označení zakázky Je pole vyplněno?   21. DPH za celou zakázku Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatel plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 23. Popis výdajů, na které není požadována dotace 

Je pole vyplněno?   

24. Bez DHP Je pole vyplněno? (Nerelevantní pokud je výdajem, na který není požadována 
dotace pouze DPH) 

 

25. DPH  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy žadatel není plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

 

E1 Preferenční kritéria – žadatel 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT Odpověď  Je zvolena bodová hladina u všech preferenčních kritérií?   Odůvodnění žadatele Je u každého preferenčního kritéria uvedeno odůvodnění pro zvolenou 
bodovou hladinu? 
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F Hodnotící indikátory 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

2. Typ žadatele Je zvolena odpověď?    

3. Velikost podniku Je zvolena odpověď?  (Nerelevantní v případě, že je žadatelem obec)   

4. Počet zaměstnanců Je uveden počet zaměstnanců? Je vyplněn počet zaměstnanců včetně počtu zaměstnanců partnerských a propojených podniků. Obec a nezisková 
organizace nevyplňuje – může být nulová hodnota 

 

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku 

Je pole vyplněno?   

6. Oblast intervence (podle sídla 
podniku) 

Je zvolena odpověď?    

7. Datum vzniku právnické osoby Je pole vyplněno?   

8. Účetní období Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatelem obec) Relevantní pouze u žadatele PO. Uvedeno poslední účetně uzavřené období – počáteční a koncové datum.  

9. Bilanční suma roční rozvahy (EUR) Je alespoň jedno z polí vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatelem 
obec)  Vyplňuje pouze podnikající PO 

 

10. Roční obrat (EUR) 

14. Cílová skupina projektu Je zvolena odpověď?    

16.Celková plocha PUPFL ve vlastnictví žadatele 

Je pole vyplněno?   17. Celková plocha PUPFL, které má žadatel v nájmu, pachtu či výpůjčce 

Je pole vyplněno? (hodnota může být 0)  18. Žadatel realizuje projekt na cizích pozemcích 

Je zvolena odpověď?    19.Výměra lesních pozemků dotčených realizací projektu 

Je pole vyplněno?  20. Délka nově vybudovaných stezek Je pole vyplněno? (hodnota může být 0)  21. Délka rekonstruovaných stezek Je pole vyplněno? (hodnota může být 0)  23. Jedná se o naučnou stezku Je zvolena odpověď?    
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Příloha č. 21: Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 5 

 

Kontrolní list administrativní kontroly Fiche 5 

 

A Informace o žadateli 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

10. Název projektu Je název projektu srozumitelný a výstižný?   

Údaje o žadateli 
13. Plátce DPH ve vztahu k aktivitám 
projektu 

Je zvolena odpověď?   
  

 

Právnická i fyzická osoba 

23. DIČ (je-li přiděleno)  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, že je DIČ přiděleno).  

24. Internetové stránky Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Telefon (včetně předčíslí) Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

33. Mobilní telefon (včetně předčíslí) 

34. Email Je pole vyplněno?   

Adresa pro doručování (relevantní pouze v případě, je-li odlišná od trvalého bydliště u FO, sídla firmy u PO)  

35. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  36. Č.p. Je pole vyplněno?  37. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  38. PSČ Je pole vyplněno?  

39. Obec Je zvolena odpověď?   40. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací (pole musí být vyplněno u PO).  42. Titul před  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

43. Jméno Je pole vyplněno?  

44. Příjmení Je pole vyplněno?  

45. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

46. Telefon (včetně předčíslí) Je alespoň jedno z polí vyplněno?   

47. Mobilní telefon (včetně předčíslí) 

48. E-mail Je pole vyplněno?   

 

B1 Popis projektu – všeobecná strana 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

Projekt 

1. Popis projektu 

 

Je projekt popsán jako samostatný celek včetně zdůvodnění potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?   

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo Fiche 5 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Název žádosti o dotaci 
 

 

Kontrolu provedl (jméno a 
příjmení) 

 

Podpis  Datum   



 

2 

 

2.Popis současného stavu a zdůvodnění projektu 

Je uveden výchozí stav před realizací projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti, jeho náplně a aktivit, které budou v rámci projektu realizovány?  

 3. Výsledky projektu  Je uveden souhrn výsledků projektu a popsán očekávaný přínos projektu?   

Ostatní 5. Další údaje, informace, sdělení k 
projektu 

Jsou uvedeny další informace, údaje, sdělení k projektu? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

Nová pracovní místa  6. Počet pracovní míst  Je pole vyplněno?    7. Popis náplně práce  Je uveden popis a náplň práce ke každému pracovnímu místu? (Relevantní 
pouze pokud projekt vytváří pracovní místo/a) 

 

Harmonogram projektu 8. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Nesmí být uvedeno datum před podáním Žádosti o dotaci).  9. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 

Je pole vyplněno? (Uvedeno datum mezi podáním Žádosti o dotaci a Žádosti o 
platbu). 

 11. Předpokládaný termín předložení Žádosti o platbu na RO SZIF  Je pole vyplněno? (Uvedeno datum po ukončení fyzické realizace projetku).   

Místa realizace projektu – místem realizace se rozumí místo, kde jsou realizovány stavební výdaje a/nebo umístěny technologie, které jsou předmětem dotace. V případě nákupu mobilních investic (mobilních strojů) se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci. Pokud je projekt realizován na více místech, musí žadatel uvést všechna. 

(V případě pastevních areálů uvést ty pozemky, na kterých bude umístěn předmět dotace. V případě mobilních technologií, musí být uvedena všechna místa realizace, kde budou technologie používány). 
12. Identifikace Je pole vyplněno?  

13. Ulice Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

14. Č.p. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

15. Č.o. Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

16. PSČ Je pole vyplněno?   

17. Obec Je pole vyplněno?  

18. Část obce/městská část Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

20. Katastrální území Je pole vyplněno?  

21. Parcelní číslo/čísla Je/ jsou pole vyplněno/a?  

22. Druh parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

23. Typ parcely Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

24. List vlastnictví Je/ jsou pole vyplněno/a?  

27. Právní vztah Je jsou zvolena/y odpověď/i?  

28. Popis umístění projektu Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

Zpracovatel projektu (relevantní pokud zpracovatelem projektu není žadatel)  

Zpracovatel projektu – právnická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu PO)  

29. Název Je pole vyplněno?  

30. IČ Je pole vyplněno? (Relevantní v případě zpracovatele PO).  

Zpracovatel projektu – fyzická osoba (relevantní pokud je zpracovatelem projektu FO)  

31. Titul před Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

32. Jméno Je pole vyplněno?  

33. Příjmení Je pole vyplněno?  

34. Titul za Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

 

B2 Popis projektu – specifika článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Režim podpory  Je zvolena odpověď?   

2. Projekt zahrnuje výdaje na oblast Je zvolena odpověď v souladu se způsobilý výdaji na str. C1?  
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Řízení stavebního úřadu   3.Podléhá projekt (popř. část projektu) řízení stavebního úřadu? 

Je zvolena odpověď?  

4. Bude celý objekt sloužit cílům článku nařízení? 

Je zvolena odpověď? Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu 
objekt. 

 

5. Budou veškeré společné výdaje zahrnuty do výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace? 

Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 4 zvoleno „Ne“)  

6. Typ stavby Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 5 zvoleno „Ne“)  

7. Výpočet Jsou vyplněny hodnoty v, x, y? (Relevantní pouze pokud je v poli č. 5 zvoleno „Ne“) 

 

Oblast b) Mateřské a základní školy   

8. IZO Je pole vyplněno? Identifikátor školy/konkrétního zařízení, v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení (nejedná se o RED_IZO). Pokud je součástí projektu jak škola, tak například družina, každé zařízení má vlastní identifikátor, pak je uveden na každém řádku identifikátor daného zařízení samostatně.  
 

9. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole/školském zařízení Je pole vyplněno? V souladu s kapacitou zařízení uvedenou v rejstříku škol a školských zařízení.  

10. Budou předmětem dotace či jeho část využité na vedlejší činnost? (např. pronájem, prodej obědů veřejnosti) 

Je zvolena odpověď?  Pokud je uvedeno „ANO“, musí se žadatel v popisu na B1 zavázat, že tato vedlejší činnost nepřesáhne 20% celkové využívané kapacity podpořené infrastruktury.  

Oblast c) Hasičské zbojnice   

11. Evidenční číslo jednotky požární 
ochrany 

Je pole vyplněno? 6místné číslo označující kraj+ÚO+jednotku, ve které bude realizován projekt. Zároveň se jedná o kategorii JPO V.  

 

Oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

14. Evidenční číslo knihovny v Evidenci knihoven evidovaných Ministerstvem 
kultury 

Je pole vyplněno? Uvedeno ev.číslo přidělené Ministerstvem kultury. Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu knihovna.   

15. Název knihovny Je uveden úplný název knihovny? Relevantní pouze v případě, že je předmětem projektu knihovna.  

16. Předpokládaný provozovatel spolkové činnosti Je uveden předpokládaný provozovatel spolkové činnosti? Relevantní pouze 
v případě, že je žadatelem obec/ svazek obcí a provozovatelem spolkové činnosti nebude sám žadatel.  

 

B3 Zakázky 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

1. Specifikace druhu zadavatele Je zvolena odpověď?    

2. Název veřejné zakázky Je pole vyplněno?   3. Druh veřejné zakázky  Je zvolena odpověď?    

4. Druh zadávacího/výběrového řízení Je zvolena odpověď?    

5. Je zakázka řešena cenovým marketingem/více cenovými marketingy nebo přímým nákupem? 

Je zvolena odpověď?     

38. Vysvětlující komentář k zakázkám  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno).  

 

 

 

C1 Výdaje projektu 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 2. Kód výdaje  Je zvolena odpověď  v souladu s předmětným výdajem?  5. Podkód  Je zvolena odpověď? (Relevantní pouze v případě, že je u daného výdaje 
stanoven limit) 

 



 

4 

 

7. Položka – Popis technického řešení/ technických parametrů  Je uveden podrobný popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u 
staveb?   

 

8. Zakázka Je zvolena odpověď odpovídající údajům na straně B3?    9. Výše výdaje (bez DPH) Je pole vyplněno?      

10. DPH Je pole vyplněno? (Nerelevantní v případě, že je žadatel plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu).  11. Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace  

Je pole vyplněno?      13. Počet jednotek  Je pole vyplněno? (Pole může, ale nemusí být vyplněno)  

Výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních) - členění dle zakázek (Relevantní pouze v případě, že 

jsou výdaje, na které není požadována dotace součástí projektu) 

 21. Označení zakázky Je pole vyplněno?   21. DPH za celou zakázku Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy je žadatel plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

23. Popis výdajů, na které není požadována dotace 

Je pole vyplněno?   

24. Bez DHP Je pole vyplněno? (Nerelevantní pokud je výdajem, na který není požadována 
dotace pouze DPH) 

 

25. DPH  Je pole vyplněno? (Relevantní pouze v případě, kdy žadatel není plátce DPH ve 
vztahu k aktivitám projektu) 

 

 

E1 Preferenční kritéria – žadatel 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT Odpověď  Je zvolena bodová hladina u všech preferenčních kritérií?   Odůvodnění žadatele Je u každého preferenčního kritéria uvedeno odůvodnění pro zvolenou 
bodovou hladinu? 

 

 

F Hodnotící indikátory 

Pole Žádosti o dotaci Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER./ NT 

2. Typ žadatele Je zvolena odpověď?    

3. Velikost podniku Je zvolena odpověď?  Relevantní pouze pokud je žadatelem podnik.  

5. Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku 

Je pole vyplněno?  

6. Oblast intervence (podle sídla 
podniku) 

Je zvolena odpověď?    

16. Počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb /infrastruktur  

Je pole vyplněno? Reálný odhad žadatele  

17. Délka nově vybudovaných stezek Je pole vyplněno? Relevantní pouze pro oblast g) Stezky  

18. Délka rekonstruovaných stezek Je pole vyplněno? Relevantní pouze pro oblast g) Stezky  

20. Jedná se o naučnou stezku Je zvolena odpověď?  Relevantní pouze pro oblast g) Stezky  
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Plná moc pro zastupování žadatele na semináři pro žadatele  
v rámci 6. výzvy PRV MAS Bobrava 

 

 Žadatel:  Sídlo žadatele: IČ žadatele: Statutární zástupce:  

 

uděluje tímto plnou moc  

 

Zmocněnci 
 Jméno a příjmení:  Trvalé bydliště:  Datum narození:  
 

k zastupování na semináři/ webináři pro žadatele v rámci 6. výzvy PRV MAS Bobrava konaném dne …………………………. 
 

 Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 

 

 

V ……………………………..dne ………………………….. 
 

 

 ………………………………………….. 
  Podpis zmocnitele 

 

Výše uvedené zmocnění přijímám 

 

 

 …………………………………………… Podpis zmocněnce 

 

 

                                PLNÁ MOC NEMUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘENA 



Položka popis změny zdůvodnění změny

Alokace výzvy MAS (CZV)

Navýšení alokace výzvy MAS (CZV). 
Alokace byla stanovena ve výši 13 466 
467,09 Kč, přičemž ji předložené projekty 
překračují o 4 278 118,00 Kč. V souladu se 
schválenou Žádostí o změnu SCLLD č. 11 je 
alokace navýšena o částku 3 761 214,00 
Kč, která zbyla v rámci opatření č. 2 
Kvalitní a odborný vzdělávací systém. 
Nově tak alokace výzvy MAS (CZV) činí 17 
227 681,09 Kč.

V rámci 4. výzvy IROP byl na základě věcného hodnocení 
Výběrovou komisí MAS zařazen jeden z předložených 
projektů do tzv. projektů hraničních. MAS by tento projekt 
ráda podpořila i za předpokladu, že bude žadateli nabídnuta 
nižší částka k podpoře, než o kterou bylo zažádáno. Řídící 
výbor  MAS na základě doporučení Výběrové komise MAS 
rozhodl o přesunu zbývající alokace v rámci opatření č. 2 
Kvalitní a odborný vzdělávací systém do opatření č. 1 
Bezpečná doprava, a tím také o podpoře současného 
hraničního projektu (viz zápis ŘV zveřejněný na webu MAS 
http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=177). 

Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS
Opatření integrované strategie 
Podopatření integrované 
strategie

Druh výzvy 

Přehled změn k datu 26.5.2020

MAS Bobrava, z.s. 

jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
„SCLLD pro území MAS Bobrava na období 2014 – 2020“

oznamuje 

změnu ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

 

s názvem

MAS Bobrava - IROP - výzva č. 4 Zvýšení podílu udržitelných
 forem dopravy

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava- integrované projekty CLLD.“

4

53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 
4.1

Identifikace výzvy

Termíny

Kolová

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

1.Bezpečná doprava
1.1.1: Bezpečnost cyklistické dopravy
1.1.3: Zvyšování bezpečnosti komunikací



Datum a čas vyhlášení výzvy 
MAS

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+
Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt 4 488 822,00 Kč

Forma podpory

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit 
projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být 
stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace 
projektu Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Datum zahájení realizace 
projektu

Aktivita Bezpečnost dopravy
- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  chodníků  podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, 
přizpůsobených osobám  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace, včetně přechodů pro chodce a 
míst pro přecházení
- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  bezbariérových komunikací  pro  pěší  k  zastávkám  veřejné  
hromadné dopravy
- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  podchodů  nebo  lávek  pro  chodce  přes  silnice  I.,  II.  a  III.  
třídy,  místní  komunikace,   železniční   a   tramvajovou   dráhu, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové 
komunikace pro pěší
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické  a  pěší  dopravy (bezpečnostní  
opatření realizovaná  na  silnici,  místní  komunikaci  nebo  dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních 
dopravních systémů)

- Výstavba  samostatných stezek  pro  cyklisty  nebo  stezek  pro  cyklisty  a  chodce  se společným  nebo  
odděleným  provozem  s  dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do 
zaměstnání, škol a za službami
- Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty  nebo  společných  pásů  pro  cyklisty  a  chodce v přidruženém  
prostoru  silnic  a  místních  komunikací  s dopravním  značením  C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k 
dopravě do zaměstnání, škol a za službami
- Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v 
podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo 
vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy  a  jízdní  kola,  sloužících  k dopravě  do zaměstnání, škol a za 
službami

Typy podporovaných projektů

Bezpečnost dopravy
Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie
Cyklodoprava

Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie

17 227 681,09 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 
Státní rozpočet - 0 %

Podpora

31.12.2021

01.01.2014

24.02.2020, 12:00

N/R

25.11.2019, 12:00

25.11.2019, 12:00

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory



1 Bezpečnost dopravy

2 Cyklodoprava

Společné pro všechny aktivity                                                           
- obyvatelé
- návštěvníci
- dojíždějící za prací a službami
- uživatelé veřejné dopravy

Aktivita Bezpečnost dopravy
7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě   
                                                                                        

Aktivita Cyklodoprava

7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras                
7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Podporované aktivity

Indikátory

Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity
- kraje

- obce

- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Aktivita Bezpečnost dopravy
- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní 
cesty, s. o. a obchodní společnosti)

Cílová skupina

Aktivita Bezpečnost dopravy
- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  chodníků  podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, 
přizpůsobených osobám  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace, včetně přechodů pro chodce a 
míst pro přecházení
- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  bezbariérových komunikací  pro  pěší  k  zastávkám  veřejné  
hromadné dopravy
- Rekonstrukce,  modernizace  a  výstavba  podchodů  nebo  lávek  pro  chodce  přes  silnice  I.,  II.  a  III.  
třídy,  místní  komunikace,   železniční   a   tramvajovou   dráhu, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové 
komunikace pro pěší
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické  a  pěší  dopravy (bezpečnostní  
opatření realizovaná  na  silnici,  místní  komunikaci  nebo  dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních 
dopravních systémů)

Aktivita Cyklodoprava

- Výstavba  samostatných stezek  pro  cyklisty  nebo  stezek  pro  cyklisty  a  chodce  se společným  nebo  
odděleným  provozem  s  dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do 
zaměstnání, škol a za službami
- Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty  nebo  společných  pásů  pro  cyklisty  a  chodce v přidruženém  
prostoru  silnic  a  místních  komunikací  s dopravním  značením  C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k 
dopravě do zaměstnání, škol a za službami
- Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v 
podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo 
vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy  a  jízdní  kola,  sloužících  k dopravě  do zaměstnání, škol a za 
službami

Typy podporovaných projektů

Území realizace 

Území  MAS  vymezené  ve  schválené  strategii  CLLD MAS Bobrava, z.s. 

V odůvodněných případech je možný  přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS,  
např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS. 
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Věcné zaměření



1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha zrušena

4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5 Studie proveditelnosti

6 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

7 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

8
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

9

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení

10
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
nebo pro ohlášení stavby

11 Položkový rozpočet stavby
12 Doklady k výkupu nemovitostí – příloha zrušena

13 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů - příloha zrušena

14 Smlouva o spolupráci

Informace o křížovém 
financování

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických 
pravidlech výzvy č. 53 (verze 1.4, platnost od 8.10.2019.) IROP v kapitole 3.4.3 (Bezpečnost dopravy) a 
3.5.3 (Cyklodoprava).

(https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty)

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce 
integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými 
pravidly (verze 1.13, platnost od 15.10.2019, Specifickými pravidly (verze 1.4, platnost od 8.10.2019.).
V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených 
Pravidel.

Všechny způsobilé výdaje projektu jsou zúženy pouze na aktivity 3.4 Bezpečnost dopravy a 3.5 
Cyklodoprava dle Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP.

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

Věcná způsobilost

 V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel, pokud 
to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí 
(https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty) .

O případné změně jsou žadatelé informováni prostřednictvím systému MS2014+ a internetových 
stránek MAS Bobrava, z.s., a to nejpozději do 5 pracovních dní od schválení změny ŘO IROP. 
Bližší informace o změně výzvy jsou uvedeny v kapitole 3.2 „Příprava výzvy MAS a její vyhlašování“ 
Interních postupů MAS Bobrava, z.s, verze 3, ze dne 13.11.2019, které jsou dostupné zde: 
http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=1074

1. 1. 2014 – 31. 12. 2021

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Časová způsobilost

Křížové financování není možné.

Způsobilé výdaje

Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve 
kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy.                  



1 Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
2 Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Kritéria pro výběr projektů jsou uvedena v příloze č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti a v 
příloze č. 2 Kritéria věcného hodnocení této výzvy.

Žádosti o podporu podané v této výzvě projdou ze strany MAS Bobrava, z.s.:
1. Hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti: 
- pro kladné hodnocení je nutnost splnit veškerá stanovená kritéria (viz Příloha č. 1 Kritéria formálního 
hodnocení a přijatelnosti této výzvy);                                    
2. Věcným hodnocením: 
-pro kladné hodnocení je nutnost získat min. 45 bodů z celkových 90 bodů ze všech kritérií (viz Příloha č. 
2 Kritéria věcného hodnocení této výzvy);                                                    
3. Výběrem projektů: 
- v případě vyšší alokace projektů, které splnily podmínky obou výše zmíněných hodnocení, než je 
celková alokace výzvy, můžou být takové projekty zařazeny na seznam tzv. náhradních projektů. 
Náhradním projektem je hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS, který splnil podmínky 
věcného hodnocení. MAS určí max. 2 náhradní projekty, bez ohledu na alokaci výzvy MAS. MAS bude 
vybírat náhradní projekty v souladu s Minimálními požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.3. 
- v případě shodného celkového bodového hodnocení projektu rozhodne čas podání žádosti o dotaci – 
vybrán bude ten projekt, který byl podán dříve.

Závěrečné ověřené způsobilosti projektů provádí Centrum pro regionální rozvoj (CRR). 
                                             

Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení. Postup pro tento případ je uveden v Interních 
postupech MAS Bobrava, z.s, verze 3, ze dne 13.11.2019, kapitola č. 5 „Přezkum hodnocení projektů“.  

Bližší informace o způsobu hodnocení projektů jsou uvedeny v kapitole 4 „Hodnocení a výběr projektů“ 
Interních postupů MAS Bobrava, z.s. verze 3, ze dne 13.11.2019. Interní postupy MAS Bobrava, z.s., jsou 
dostupné zde:
http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=1074

Hodnocení projektů bude probíhat podle výše uvedené verze, tj. verze platné ke dni vyhlášení výzvy. 

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu
Aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava
Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení.
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení – jiné peněžní příjmy.

Další specifika výzvy

Seznam příloh výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.

Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu, to znamená, že podpořeny budou 
projekty do maximální finanční výše alokace konkrétní výzvy. A to tak, že Řídící výbor MAS Bobrava, z.s., 
bude přidělovat finanční prostředky z alokace výzvy projektům sestupně dle bodového hodnocení až do 
vyčerpání celkové alokace na výzvu. Zbylé projekty, které není možné financovat z důvodu vyčerpání 
alokovaných finančních prostředků, můžou být zařazeny na seznam náhradních projektů.

Forma a způsob podání žádosti 
o podporu

Kontakty pro poskytování 
informací

Pracovníci MAS Bobrava, z.s., poskytující informace při zpracování žádosti o podporu a posouzení jejího 
souladu s výzvou MAS:  
                                                                                                                                                                                                        

Manažer MAS:                                                                                  
Mgr. Jiří Hrubý                                                                                   
hruby@masbobrava.cz                                                                             

 +420 608 961 022                                                                           

www.masbobrava.cz

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
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JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 
Místní akční skupiny Bobrava, z.s. 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1) Řídící výbor je rozhodovacím orgánem místní akční skupiny.  

2) Tento jednací řád upravuje přípravu, průběh jednání, usnášení a kontroly usnesení Řídícího výboru, 

jakož i další záležitosti související s jejím jednáním.  
 

Článek II. 
Příprava jednání Řídícího výboru 

1) Řídící výbor se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.  
2) Jednání Řídícího výboru svolává a řídí její předseda nebo jím pověřená osoba. 
3) Pozvánka je všem členům Řídícího výboru doručena elektronicky na emailovou adresu uvedenou 

v seznamu členů spolku, a to nejpozději 5 kalendářních dnů před jednáním. Součástí pozvánky je 
také navržený program jednání. 

Článek III. 
Jednání Řídícího výboru 

1) Všichni členové Řídícího výboru potvrzují svoji účast na jednání svým podpisem do prezenční 
listiny. 

2) Každý člen, resp. jeho pověřený zástupce se zapisuje do prezenční listiny. Nechá-li se některý člen 
zastupovat jiným členem, předloží zástupce při prezenci doklad o totožnosti a písemnou plnou moc 
podepsanou zastoupeným členem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zastupovaný člen i 
jeho zástupce musí být ze stejné zájmové skupiny. Plná moc se odevzdá při prezenci. 

3) Jednání zahajuje a řídí předsedající, kterým je předseda Řídícího výboru nebo jím pověřená osoba. 
V úvodu jednání předsedající ověří, zda je Řídící výbor usnášeníschopný. Řídící výbor je 

usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
4) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na jednání Řídícího výboru je zapotřebí, 

aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasy členů jsou si rovné. Hlasování 
probíhá aklamací v pořadí „pro“, „proti“ a „zdržel se“. Sčítání hlasů provádí zapisovatel. 

5) Na základě žádosti člena s odlišným stanoviskem při hlasování, bude jeho stanovisko zaznamenáno 
do zápisu.  

6) Následuje volba zapisovatele, který je navržen předsedajícím na začátku jednání. Ověřovatelem 

zápisu je předsedající jednání.  
7) Dalším bodem jednání je schválení programu jednání, ke kterému má každý člen právo podat 

pozměňující návrh. Jednání poté pokračuje podle schváleného programu. 
8) Jednání Řídícího výboru se mohou účastnit také ostatní členové spolku, zaměstnanci spolku nebo 

přizvaní odborníci a hosté, avšak nemají právo hlasovat. 
9) Právo zúčastnit se diskuze mají všichni účastníci jednání Řídícího výboru. Předsedající má právo 

diskuzi usměrňovat, pokud se diskutující odchýlí od tématu, případně slovo odebrat, pokud  
se chování diskutujícího a obsah jeho vystoupení neslučuje s principy slušného chování. Diskuzi 
ukončuje předsedající. 
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10) Z diskuze vyplynou návrhy usnesení k danému bodu programu. Každý člen má právo podat vlastní 
návrh. Ve chvíli, kdy již žádný člen nemá další návrhy, vyzve předsedající přítomné členy k hlasování 
o každém návrhu usnesení jednotlivě. 

11) Záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat osobní jednání, mohou 
být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům orgánu k oběžnému hlasování (per rollam), které je 
blíže specifikováno ve Článku VI. bodu 9) Stanov MAS Bobrava, z.s. 

12) Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení Řídícího výboru nadpoloviční většina 
členů, rozhodne předsedající o svolání Řídícího výboru v jiném termínu. 

 

Článek IV. 

Zápis z jednání 
1) Z každého jednání je pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zapisovatel. Zapisovatel zašle zápis 

ověřovateli, tj. předsedajícímu jednání.  
2) Ze zápisu musí být patrné:  

∙ kdy se konalo,  

∙ kdo je zahájil,  
∙ kdo mu předsedal,  
∙ zda byl Řídící výbor usnášeníschopný,  

∙ kdo byl zvolen zapisovatelem a ověřovatelem zápisu,  
∙ jaký byl schválen program,  
∙ jaká usnesení Řídící výbor přijal.  

3) Zápis z jednání Řídícího výboru je pořízen a zaslán ověřovateli zápisu do 7 pracovních dnů ode dne 

konání jednání. Ověřovatel může zasílat zapisovateli připomínky, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
od zaslání zápisu. Po připomínkách, po skončení uvedené lhůty a v případě souhlasu ověřovatel 

svým podpisem stvrdí pravdivost zápisu a doručí jej zpět zapisovateli. Ten zápis předá pracovníkům 
kanceláře MAS, kteří jej uloží v kanceláři MAS, kde je všem členům k nahlédnutí. Zároveň zápis 
pracovníci kanceláře zveřejní na webových stránkách MAS. 

4) Přílohou zápisu z jednání je prezenční listina, na které každý účastník s právem hlasovat svým 
podpisem potvrdil svoji účast. Další přílohy jsou tvořeny schválenými dokumenty.  

5) Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu stručný zápis, znění 
usnesení a záznam o hlasování. 

6) Všechny zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS a na webových stránkách MAS.   
 

Článek V. 

Účinnost jednacího řádu 

Tento jednací řád byl projednán a schválen na jednání Řídícího výboru dne 10. 6. 2020 a nabývá 
účinnosti dne 10. 6. 2020. 

 

 

 


