
Seminář č. 1 pro žadatele PRV
12.2.2018 KLUB DŮCHODCŮ V MORAVANECH, 16:00



Místní akční skupina Bobrava, z.s.
Územní působnost 12 obcí: Modřice, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky,
Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko, Želešice

Programový rámec PRV a IROP

Kontakt:

•Sídlo: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

•Kancelář: U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice

•Ing. Alena Kováříková – projektová manažerka PRV
o E-mail: kovarikova@masbobrava.cz
o Tel: +420 603 891 379

•www.masbobrava.cz



Důležité termíny k výzvě PRV č. 1 
Datum vyhlášení výzvy
• 30. ledna 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci
• 27. února 2018
• Příjem žádostí o dotaci probíhá přes Portál farmáře (přílohy v listinné podobě možné podat v kanceláři

MAS v době příjmu žádostí, a to vždy po telefonické domluvě).

Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci
• 13. března 2018 do 20:00

Finální termín registrace žádosti na RO SZIF
• 5. června 2018



Oblasti podpory výzvy PRV č. 1

Fiche 1: Podpora investic do zemědělských podniků

• Alokace 1 000 000 Kč

Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

• Alokace 2 000 000 Kč

Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích

• Alokace 1 100 000 Kč



Fiche 1: Podpora investic do zemědělských podniků

Alokace
• 1 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

• Zemědělští podnikatelé – registrováni v Evidenci zemědělských podnikatelů

Výše způsobilých výdajů

• 50 000 – 2 000 000 Kč

Výše dotace
• 50 % způsobilých výdajů; možnost navýšení dotace o 10 % pro mladé začínající zemědělce



Fiche 1: Podpora investic do zemědělských podniků

Podporované aktivity

• stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě,

• stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu,

• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku,

• nákup nemovitosti.

Podporovány budou pouze investiční výdaje do zemědělských podniků, vzniklé nejdříve
k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.



Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Alokace
• 2 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé
• Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech

(nezemědělské); zemědělští podnikatelé.

Výše způsobilých výdajů
• 50 000 – 5 000 000 Kč

Výše dotace
• 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky,

• 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky,

• 45 % způsobilých výdajů pro malé a mikro podniky.



Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Podporovány budou pouze investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE), vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.

Kontrola probíhá dle údajů uvedených v Registru ekonomických subjektů ČSÚ.

C – zpracovatelský průmysl
M – profesní, vědecké a technické 
činnosti

F – Stavebnictví N – administrativní a podpůrné činnosti

G – Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. 
vozidel

P – vzdělávání

I – ubytování, stravování a pohostinství R – kulturní, zábavní a rekreační činnosti

J – informační a komunikační činnosti S – ostatní činnosti



Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Podporované aktivity
• stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího

zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
sportoviště a příslušné zázemí),

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost –
zařízení, užitkové vozy kategorie N1, vybavení, hardware, software včetně montáže a zkoušky
před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání,

• doplňující výdaje (představují max. 30 % výdajů projektu) – úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně,

• nákup nemovitosti.



Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích

Alokace
• 1 1000 000 Kč

Oprávnění žadatelé
• Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.

• Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Výše způsobilých výdajů

• 50 000 – 5 000 000 Kč

Výše dotace
• 100 % způsobilých výdajů



Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích

Podporované aktivity
• opatření vedoucí k:

o posílení rekreační funkce lesa (značení, stezky pro turisty (do šíře 2 m), značení významných
přírodních prvků, herní a naučné prvky, fitness prvky),

o usměrňování návštěvnosti území (odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory),

o údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků),

o bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně apod.),

• nákup pozemku.

Podpora musí mít motivační účinek, tj. podpořeny budou pouze investiční výdaje,
vzniklé nejdříve po datu podání Žádosti o dotaci na MAS.



Základní podmínky pro poskytnutí dotace

Kritéria přijatelnosti projektu:
• projekt lze realizovat na území MAS Bobrava,

• projekt je v souladu s SCLLD MAS Bobrava.

•na stejný předmět dotace může žadatel podat pouze jednu Žádost o dotaci,

•žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů (ex-post financování),

•doba udržitelnosti projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace,

•realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace,



Základní podmínky pro poskytnutí dotace
•místem realizace je místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně
souvisejících objektů) /jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu,

•realizací projektu vznikne samostatný funkční celek,

•v případě nákupu nemovitosti musí být příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k
datu podání žádosti o platbu,

•žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi,

•příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to po
dobu nejméně 10 let od proplacení dotace.



Základní podmínky pro poskytnutí dotace
•pokud způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, překročí 1 000 000 Kč, má
žadatel povinnost prokázat finanční zdraví žadatele (podmínka se nevztahuje např. na obce, svazky
obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)

•pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 400 000,- Kč bez DPH (veřejný
zadavatel), nebo 500 000,- Kč bez DPH je žadatel povinen uskutečnit výběrové řízení,

•pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne výše uvedené částky provede příjemce
dotace tzv. cenový marketing.

•Vytvoření pracovního místa - postup dle Metodiky pro tvorbu nových pracovní míst; povinnost
vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na účet žadatele.
• udržitelnost vytvořených pracovních míst:
o 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace u malých a středních podniků,

o 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace u velkých podniků.



Bodová kritéria hodnocení projektů = preferenční kritéria



Bodová kritéria hodnocení projektů = preferenční kritéria

Fiche Max. bodový zisk Min. bodový zisk

Fiche 1 Investice do zemědělských činností 90 b. 30 b.

Fiche 2 Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 90 b. 30 b.

Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích 75 b. 30 b.

Žádost o dotaci (ŽoD) musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi.

Žadatel v ŽoD u jednotlivých preferenční kritérií vyplní požadované bodové hodnocení za
jednotlivá kritéria. Podmínky pro zařazení do konkrétní bodové hladiny (tj. počet zvolených
bodů žadatelem) musí žadatel dodržet po celou dobu udržitelnosti projektu.

Výběrová komise MAS projekty ohodnotí a dle bodového hodnocení projekty seřazuje.



Dotaci nelze poskytnout na:

• pořízení použitého movitého majetku,

• v případě zemědělských investic nákup:

o platebních nároků, zemědělských produkčních práv,

o zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin,

o jednoletých rostlin a jejich vysazování.

• DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu,

• prosté nahrazení investice,

• kotle na biomasu a bioplynové stanice a technologie na výrobu el. energie,



Dotaci nelze poskytnout na:

• výdaje do včelařství, rybolovu, akvakultury včetně jejich produktů,

• zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu,

• obnovu vinic, oplocení vinic a sadů,

• technologie pro zpracování vinných hroznů,

• nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li uvedeno jinak),

• závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny
včetně průzkumných vrtů.



Postup podání žádostí o dotaci jejich následný výběr

1. Vygenerování ŽoD na Portálu farmáře, její vyplnění a podání včetně požadovaných
příloh přes Portál farmáře na MAS.

2. MAS kontroluje formální správnost a kritéria přijatelnosti ŽoD (případně vyzývá
žadatele k nápravě).

3. Výběrová komise MAS podané ŽoD bodově hodnotí (dle preferenčních kritérií), řadí
je dle počtu získaných bodů a vybírá ŽoD k podpoře.

4. MAS o hodnocení projektu informuje žadatele.

5. Pokud je ŽoD MAS vybrána k podpoře, je předána zpět žadateli a ten vybranou ŽoD
podává přes Portál farmáře na SZIF, který provádí administrativní kontrolu.



Postup podání žádostí o dotaci jejich následný výběr

6. Nejzazší datum registrace ŽoD na SZIF je datum uvedené ve výzvě MAS, tj. 5.6.2018.

7. SZIF ŽoD schvaluje a vyzývá žadatele k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

8. Žadatele realizuje projekt (do 24 měsíců od podpisu Dohody).

9. Ukončením realizace projektu se rozumí podání Žádosti o platbu.

10. Žadateli je proplacena dotace (ve výši, která je zakotvena v Dohodě o poskytnutí
dotace) a začíná běžet lhůta vázanosti projektu na účel - 5 let.



Děkuji za pozornost 


