
Seminář pro žadatele k výzvě PRV č. 8
k formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře

9. 3.  2020, 15:00 HOD., ON LINE NA PLATFORMĚ ZOOM
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Oblasti podpory výzvy PRV č. 8

•Fiche 5: Občanská vybavenost obcí

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

h) Muzea a expozice
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Důležité termíny k výzvě PRV č. 8

•Datum vyhlášení výzvy: 25. 2. 2021

•Období příjmu žádostí o dotaci na MAS: 15. 3. 2021 – 27. 4. 2021 do 23:59 hod.

•Příjem žádostí o dotaci na MAS probíhá elektronicky přes Portál farmáře – nutnost požádat o
přístupové údaje! https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

•Garantovaná provozní doba Portálu farmáře je v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod.

•Přílohy v listinné podobě je možné podat v kanceláři MAS v době příjmu žádostí, a to vždy po
telefonické domluvě.

•Finální termín registrace žádosti na RO SZIF: 25. 6. 2021
• Žadatel vybranou žádost k podpoře ze strany MAS registruje přes svůj Portál farmáře na SZIF.
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Přístupové údaje do Portálu farmáře

•Žádost o přístupové údaje lze podat:
• osobně na podatelně Regionálních odborů SZIF – RO SZIF Brno (Kotlářská 931/53),

• podat prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci nebo e-Podatelny s elektronickým
podpisem žadatele.

•Žádost o přístupové údaje nelze podat v listinné podobě zaslané poštou!
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Schránka Portálu farmáře
•Z hlediska doručování dokumentů je primárním komunikačním kanálem Datová schránka žadatele. Až
po doručení dokumentu do Datové schránky je následně dokument publikován i v účtu Portálu farmáře.
Do schránky chodí žadateli veškeré dokumenty zasílané ze strany SZIF.

•Schránka neslouží k archivaci – dokumenty jsou po 90 dnech smazány.

•Fikce doručení:
• dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se žadatele přihlásí do svého účtu na Portálu

farmáře,

• pokud se žadatel ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portálu farmáře zveřejněn žadatel
do svého účtu na PF nepřihlásí, považuje se za den doručení poslední den této lhůty,

• MAS je o doručení dokumentu rovněž informována, ale dokument má zobrazený pouze ke čtení –
přečtením dokumentu MAS neovlivní datum doručení žadateli,

• MAS nevidí, kdy byl žadateli dokument doručen, tj. kdy si jej přečetl.

• Doporučujeme nastavení zasílání notifikací z Portálu farmáře na e-mail. 
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Formulář Žádosti o dotaci (ŽoD)

•Vygenerován z Portálu farmáře.

•Při generování ŽoD si žadatel zvolí název projektu – doporučujeme jednoduchý,
srozumitelný a výstižný název projektu.

•Formulář ŽoD má formát editovatelného PDF, které si žadatel stáhne do svého počítače,
kde jej vyplní.

•Celý formulář ŽoD se otevře až po zvolení možnosti č. 13, zda žadatel o dotaci je/ není
ve vztahu k aktivitám projektu plátce DPH.

•Žadatel vyplňuje ŽoD postupně; vyplňuje pouze aktivní bílá / zaklikávací pole.

•Po rozkliknutí ikony „MENU“ ve formuláři lze vygenerovat Instruktážní list k vyplnění
ŽoD.
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List A Informace o žadateli

•Kontrola údajů o žadateli - generováno automaticky z Portálu farmáře; v případě
nesprávných údajů kontaktovat SZIF.

•Vyplnit pouze aktivní bílá / zaklikávací pole (pokud jsou relevantní).

•Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací – preferenční kritérium „Účast na
seminářích MAS“.
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List B1 Popis projektu – všeobecná strana

•Projekt – srozumitelný popis projektu, jeho odůvodnění, včetně výsledků.

•Nová pracovní místa – popis pracovního místa, v případě že jej žadatel nevytváří, nic
nevyplňuje a nechává „0“.

•Místa realizace projektu – vyplnit vždy včetně parcel; v případě nákupu mobilních investic
se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn (zaparkován) v době, kdy
nevykonává svou funkci. Nutno mít k datu podání žádosti o platbu vypořádáno uspořádání
právních vztahů k nemovitostem, která jsou místem realizace projektu.

•Zpracovatel projektu – pouze pokud je odlišný od žadatele o dotaci (dotační poradce
apod.).
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List B1 Popis projektu – všeobecná strana
Harmonogram projektu:

1. Předpokládané datum zahájení fyzické realizace – nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na
MAS.

2. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace – nejpozději k datu předložení Žádosti o
platbu („ŽoP“) na MAS (viz. níže).

3. Předpokládaný termín předložení ŽoP na MAS – vyplní se automaticky (15 kalendářních dní
před podáním ŽoP na SZIF).

4. Předpokládaný termín předložení ŽoP na RO SZIF – nejpozději do 24 měsíců od podpisu
Dohody o poskytnutí dotace - podepsána cca do 2- 4 měsíců od podání ŽoD na MAS.

Předložením Žádosti o platbu příjemce oznamuje ukončení realizace projektu. Datum podání
ŽoP lze v průběhu realizace projektu změnit prostřednictvím Hlášení o změnách – pozor na
preferenční kritériu „Doba realizace projektu“.
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List B2 Popis projektu

Specifika Fiche 5: Občanská vybavenost obcí

•Zvolit odpovídající režim podpory.

•Dále zvolit odpovídající oblast podpory (kombinace je možná, projekt však musí splnit
definici funkčního celku)

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

h) Muzea a expozice
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List B3 Zakázky
•Vyplnit všechna bíle podbarvená pole (není nutní vyplňovat doplňující komentář k
zakázkám).

•Druh zadavatele:
• Veřejný – obec a její příspěvkové organizace

• Dotovaný – pokud je výše dotace vyšší něž 50 %

• Jiný – ostatní zadavatelé

•Název zakázky (i v případě cenového marketingu)– např. dodávka stroje XY.

•Cenový marketing – zvolit

•Druh zadávacího/výběrového řízení – zvolit

•Údaje o zakázce včetně cen se propíší z listu C1 výdaje projektu.
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List C1 Výdaje projektu a C2 Struktura financování

•List C1 Výdaje projektu:
• nejprve volba kódu a podkódu výdaje z výběrové roletky (kódy výdajů viz další slidy),

• popis tech. řešení/ parametrů - popis pořizovaných výdajů např. technologií, strojů (výkon
stroje, záběr, výrobní kapacita a atd.), resp. věcný popis tech. řešení u staveb,

• pokud je žadatel plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu – DPH uvádí k výdajům, na
které není požadována dotace.

•List C2 Struktura financování:
• List vyplněn automaticky dle údajů uvedených v žádosti.

• Bod 6. – výše požadované dotace – preferenční kritérium „Velikost projektu“.
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List C1 Kódy výdajů – Fiche 5

a) Veřejná prostranství v obcích

b) Mateřské a základní školy
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List C1 Kódy výdajů – Fiche 5

c) Hasičské zbrojnice

h) Muzea a expozice
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List C1 Kódy výdajů – Fiche 5

f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

39



List E1 Preferenční kritéria – žadatel

•Žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů:
• Fiche 5: Občanská vybavenost obcí – min. 35 bodů

•Žadatel v ŽoD u jednotlivých preferenční kritérií zvolí požadované bodové hodnocení za
jednotlivá kritéria vč. popisu odůvodnění.

•Podmínky pro zařazení do konkrétní bodové hladiny (tj. počet zvolených bodů
žadatelem) musí žadatel dodržet po celou dobu udržitelnosti projektu.

•Zvolené bodové hladiny nelze po podání žádosti o dotaci na MAS změnit!

•Výběrová komise MAS projekty ohodnotí a dle bodového hodnocení projekty seřadí.
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List E1 Preferenční kritéria – žadatel
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1. Doba realizace projektu – bodové zvýhodnění za kratší délku realizace projektu.
Rozhodná je doba od podpisu Dohody o poskytnutí dotace na SZIF do data
předložení Žádosti o platbu na MAS.

2. Účast na seminářích MAS – bodové zvýhodnění za účast na seminářích/ webinářích
k výzvě.

3. Velikost projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší požadované dotace.

4. Počet podaných žádostí o dotaci – bodové zvýhodnění žadatelů, kteří v dané výzvě
podali jen jednu žádost o dotaci na MAS.

5. Projekt prvožadatele – bodové zvýhodnění žadatelů, kteří ke dni vyhlášení 6. výzvy
PRV dosud nebyli podpořeni v rámci výzev MAS (projekty vybrané Řídícím výborem).



List E1 Preferenční kritéria – žadatel Fiche 1
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1. Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu - bodové zvýhodnění žadatelů,
kteří v rámci projektu vytváří pracovní místo.

2. Environmentálně šetrný projekt - bodové zvýhodnění projektů, v rámci kterých
nedochází k odnětí půdy ze ZPF, tj. jedná se o nákup strojů a technologií.
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List E2 Preferenční kriteria přidělená MAS
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•Žadatel tento list nevyplňuje! Hlášení, že list E2 není vyplněn, nebrat v potaz.

•Vyplňuje Výběrová komise MAS v rámci věcného hodnocení projektů, tj. bodového
hodnocení ze strany MAS – počet bodů může být snížen.

•Dle bodového zisku jsou žádosti o dotaci seřazeny a následně doporučeny k finanční
podpoře.



List F Hodnotící indikátory - operace 19.2.1
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•Jedná se o indikátory pro potřeby PRV a EU.

•Vyplnit:
• zvolit z roletky typ žadatele,
• velikost podniku = obce a neziskové organizace volí vždy „velký podnik“
• katastrální území, kde se nachází sídlo podniku/ žadatele,
oblast intervence = vždy mimo oblasti s přírodním znevýhodněním,

Fiche 5: Občanská vybavenost obcí
• počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb/ infrastruktur – uvést

reálný odhad,



List G Čestné prohlášení a List H Záznamový list 
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•List G Čestné prohlášení - vzít na vědomí, co prohlašuji a k čemu se zavazuji.

•List H Záznamový list - žadatel tento list nevyplňuje!
• Vyplňuje MAS - zaznamenává jednotlivé úkony administrace žádosti o dotaci.



Podání Žádosti o dotaci na MAS

•Podání s el. podpisem – matoucí, žadatel NIKDY NIC elektronicky nepodepisuje!

•Elektronickým podpisem opatřuje formulář žádosti MAS až po konečném výběru
projektů – tím žádost uzamkne a již ji nelze editovat.

•Elektronicky podepsanou žádost podává žadatel přes Portál farmáře na SZIF nejpozději
do 25. 6. 2021 vč.

•Žadateli se žádost po podání zobrazí ke čtení.
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Kontrola a hodnocení na MAS

1. Administrativní kontrola (kancelář MAS) – žadatel může být k opravě/ doplnění
žádosti o dotaci / příloh vyzván maximálně dvakrát.

2. Věcné hodnocení, tj. bodové hodnocení (Výběrová komise MAS) – žádosti jsou po
hodnocení seřazeny dle získaného počtu bodů.

3. Výběr projektů (Řídící výbor MAS) – schválení žádosti o dotaci a odeslání
elektronicky podepsané žádosti na RO SZIF nejpozději do 25. 6. 2021 vč.

•Možnost podání žádosti o přezkum proti konkrétním krokům při kontrole žádosti.

•Vzdání se práva podání žádosti o přezkum – zkracuje lhůty hodnocení a konečného
výběru projektů.
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Časová linka výzvy PRV č. 8
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1. Podání ŽoD 
na MAS 

15.3. 27. 4.

2. Kontrola ŽoD na 
MAS a schválení

3. Odeslání 
ŽoD na SZIF

25.6.

4. Kontrola ŽoD na SZIF 
a výzva k podpisu 

Dohody o poskytnutí 
dotace cca 2- 4 měsíce  

5. Podpis Dohody 
= jistota dotace 

6. Realizace projektu 
max. do 24 měsíců od 

podpisu Dohody 

7. Podání žádosti 
o platbu na MAS

8. Kontrola SZIF

9. Proplacení dotace  
na účet žadatele

10. Udržitelnost 
projektu 5 let

Možnost realizace projektu od podání ŽoD na MAS 

POZOR NA DÉLKU 
REALIZACE PROJEKTU! 



Děkuji za pozornost 

•KANCELÁŘ : NEBOVIDY 250, 664 48 NEBOVIDY

•ING. HANA SKALNÍKOVÁ – PROJEKTOVÁ MANAŽERKA PRV

oE-mail: skalnikova@masbobrava.cz

oTel: +420 731 074 100

•WWW.MASBOBRAVA .CZ
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