
Seminář č. 2 pro žadatele PRV
27.2.2018 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

2



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
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Portál farmáře
Žádost o dotaci je generována z Portálu farmáře.

Přístup do Portálu farmáře přes: www.szif.cz.

Žadatelé, kteří dosud nemají účet na Portálu farmáře, mohou o přístupové údaje
požádat:
• osobně na podatelně Regionálního odboru SZIF v Brně, Kotlářská 902/53,

• elektronicky – vyplnění Žádosti o přístup a podání prostřednictvím datové schránky nebo
e-podatelny s el. podpisem.

Přístup do Portálu farmáře nelze podat v listinné podobě zaslané poštou.

4



5



6



7



8



9



10



11



Formulář Žádosti o dotaci (ŽoD)
Vygenerován z Portálu farmáře.

Při generování ŽoD si žadatel zvolí název projektu – doporučujeme jednoduchý a výstižný; název
po vygenerování ŽoD nelze měnit.

Formulář ŽoD má formát editovatelného PDF, které si žadatel stáhne do svého počítače, kde ho
vyplňuje.

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

Žadatel vyplňuje ŽoD postupně; vyplňuje pouze bílá pole.

Po rozkliknutí ikony „MENU“ ve formuláři lze vygenerovat i Instruktážní list k vyplnění ŽoD.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD
List A Informace o žadateli - srozumitelný text bez pravopisných chyb .

List B1 Popis projektu – všeobecná strana
• Harmonogram projektu:
• předpokládané datum zahájení fyzické realizace – nejdříve ke dni podání ŽoD na MAS,

• předpokládané datum ukončení fyzické realizace – nejpozději k datum předložení ŽoP na SZIF (viz. níže),

• předpokládaný termín předložení ŽoP na MAS – vyplní se automaticky (15 kalendářních dní před
podáním ŽoP na SZIF),

• předpokládaný termín předložení ŽoP na RO SZIF – nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace - podepsána cca 4 měsíce 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.

• Místa realizace projektu - v případě nákupu mobilních investic se místem realizace rozumí
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD
List B2 Popis projektu – specifika Fiche 1 (čl. 17, odst. 1, písm. a))
• Navýšení podpory o 10 % z důvodu hospodaření v LFA oblasti – NE (LFA není na území MAS).

List B2 Popis projektu – specifika Fiche 2 (čl. 19, odst. 1, písm. b))
• Žadatel si zvolí podporu dle:

• režimu blokové výjimky,

• režimu de minimis - max. výše této podpory za tři po sobě jdoucí účetní období je 200 000 EUR.

• Volba zaměření projektu dle CZ-NACE – lze zvolit více činností.

• Kategorie provozovny – povinné v případě, že je zvolen režim blokové výjimky; v případě
podpory de minimis se vyplňovat nemusí.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD
List B2 Popis projektu – specifika Fiche 3 (čl. 25)
• Předmět projektu je realizován na PUPFL, které jsou zařízeny - Platným lesním hospodářským

plánem x Platnou lesní hospodářskou osnovou.

List C1 Výdaje projektu – nejprve volba kódu a podkódu výdaje z výběrové roletky.

• Kódy výdajů Fiche 1 (str. 42 Pravidel 19.2.1)
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD
List C1 Výdaje projektu
• Kódy výdajů Fiche 2 (str. 59 Pravidel 19.2.1)
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD
List C1 Výdaje projektu
• Kódy výdajů Fiche 3 (str. 69 Pravidel 19.2.1)

List C2 Struktura financování – vyplněno automaticky, dle údajů uvedených v ŽoD.
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Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých 
výdajů (příloha č. 3 Pravidel 19.2.1)
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Výše způsobilých výdajů
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základě
dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo
vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše:
• sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o.

aktuální ve lhůtě pro podání nabídek daného zadávacího či výběrového řízení, anebo k datu
vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy s dodavatelem, pokud předpokládaná hodnota
zakázky nepřesáhne 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH. V případě, že některá/é
položka/y rozpočtu tento limit překročí, lze takovou položku/y uznat jako způsobilou v celé výši, pokud
dojde k plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu. V případě, že se příslušná položka v
katalogu stavebních prací nevyskytuje, musí cena odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase.

• částky stanovené ve znaleckém posudku (v případě nákupu nemovitosti),

• limitů (pokud jsou stanoveny).
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Výše způsobilých výdajů
Výdaje přesahující výše uvedená omezení nelze zahrnout do způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, deklarovaných v ŽoD či ŽoP, tj. nelze z nich vypočítávat dotace.

Bez ohledu na předložené účetní/daňové doklady nebude poskytnuta vyšší dotace, než je
částka dotace zakotvená v Dohodě. Žádost o platbu musí být založena na skutečně prokázaných
výdajích (dle předložených dokladů).

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, realizovaných v hotovosti v rámci
jednoho projektu může činit 100 000 Kč.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD
List E1 Preferenční kritéria – žadatel
• Žadatel vyplní požadované bodové hodnocení za jednotlivá kritéria – žadatel se zavazuje ke

splnění podmínek vybrané bodové hladiny, a to až do konce doby udržitelnosti projektu.

• Některá kritéria vyžadují doložení zvláštních příloh (nepovinné přílohy stanovené MAS).

• Nedoložení těchto příloh nepovede k ukončení administrace žádosti, ale žadatel ztratí nárok
na bodové zvýhodnění v rámci daných preferenčních kritérií.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD
List E1 Preferenční kritéria – žadatel

• Soulad s opatřeními „SCLLD“– projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD – pouze v
případě, že v rámci projektu bude vytvořeno pracovní místo.

• Environmentálně šetrný projekt – v případě, že žadatel v rámci projektu pouze pořizuje
stroje/technologie/vybavení/nemovitost získává automaticky 15 bodů.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD
List E2 Preferenční kritéria přidělená MAS – žadatel nevyplňuje
• Vyplňuje Výběrová komise MAS v rámci věcného hodnocení projektů.

List F Hodnotící indikátory 
• Jedná se o indikátory pro potřeby Řídícího orgánu PRV a EU.

List G Čestné prohlášení
• Vzít na vědomí, co prohlašuji a k čemu se zavazuji.

List H Záznamový list 
• Vyplňuje MAS - zaznamenává jednotlivé úkony, které se k dané ŽoD vztahují (hodnocení

apod.).
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Podání ŽoD na MAS

Žadatel nahraje vyplněnou ŽoD včetně příloh na Portál farmáře a poté podává na MAS.

Příjem ŽoD na MAS probíhá od 27. února do 13. března 2018 do 20:00; za datum
podání se považuje datum podání přes Portál farmáře.

Vybrané přílohy – projektová dokumentace, přílohy k výběrovému řízení lze podat v
listinné podobě na MAS (nutno identifikovat prostřednictvím IČ žadatele a názvu
projektu).

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

Elektronickým podpisem opatřuje ŽoD MAS až po konečném výběru projektů – tím, ŽoD
uzamkne a již nelze editovat.

Žadateli se ŽoD po podání na MAS zobrazí ke čtení.
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Kontrola a hodnocení ŽoD – administrativní kontrola

Administrativní kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu –
provádí kancelář MAS.

• V případě zjištění:

• nenapravitelných nedostatků – ŽoD vyřazena z dalšího procesu administrace,

• napravitelných nedostatků – žadatel vyzván MAS k nápravě s pevně daným
termínem pro doplnění (5 pracovních dnů).

• Opravu může žadatel provést max. dvakrát.
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Kontrola a hodnocení projektů – věcné hodnocení

Věcné hodnocení projektů, tj. bodové hodnocení – provádí nezávisle 2
hodnotitelé volení z členů Výběrové komise MAS.

Hodnocení dle předem daných preferenčních kritérií – ve formuláři ŽoD List E2
Preferenční kritéria přidělená MAS.

Jednotlivé ŽoD po hodnocení seřazeny dle získaného počtu bodů. Výběr projektů
Výběrovou komisí schvaluje Řídící výbor MAS.
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Kontrola a hodnocení projektů - postupy
Podrobný postup podání ŽoD, hodnocení a výběru projektů, včetně lhůt pro provedení
jednotlivých úkonů, je popsán v přílohách výzvy:

• Interní postupy PRV MAS Bobrava, z.s.

• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Programu
rozvoje venkova na období 2014–2020 (také Pravidla 19.2.1).

Žadatel má možnost v každé fázi kontroly a hodnocení podat Žádost o přezkum proti
konkrétnímu rozhodnutí MAS.

• Podání Žádosti o přezkum prodlužuje lhůty výběru projektů – až o 10 týdnů.

• Žadatel má možnost se práva podání Žádosti na přezkum vzdát prostřednictvím
Prohlášení o vzdání se práva odvolání.
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Postup po výběru projektů
1. MAS o výběru projektů informuje žadatele a seznam vybraných a nevybraných ŽoD

zveřejňuje na svých webových stránkách.

2. Po výběru projektů MAS vybrané ŽoD včetně verifikovaných příloh elektronicky
podepíše a předá žadateli do 31. května 2018.

3. Žadatel elektronicky podepsanou ŽoD včetně příloh pošle přes svůj účet na Portálu
Farmáře na RO SZIF v Brně nejpozději do 5. června 2018.

4. O zaregistrování ŽoD bude žadatel informován prostřednictvím Portálu Farmáře,
získá jednací číslo projektu a dál komunikuje se SZIF prostřednictvím Portálu
Farmáře.

Doporučujeme aktivovat si zasílání notifikačních zpráv z Portálu farmáře na e-mail
- nedodržení termínu je nejčastějším důvodem k vyřazení ŽoD.
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Postup po výběru projektů

5. Na RO SZIF proběhne závěrečné ověření správnosti ŽoD.

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

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

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

9. Žadateli je proplacena dotace a začíná běžet doba udržitelnosti projektu - 5 let.
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Zadávání zakázek
Podrobně popsáno v Pravidlech pro žadatele a v Příručce pro zadávání veřejných zakázek
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Příručka pro zadávání VZ“).

Zadavatelé podle § 4 odst. 1 až 3 Zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek)
postupují podle tohoto zákona.

Finanční limity pro zadávání zakázek:

1. Předpokládaná hodnota samostatné zakázky na stavební práce, dodávky či služby max.
20 000 Kč (bez DPH):
• dodavatele lze vybrat napřímo, max. do výše 100 000 Kč bez DPH v součtu samostatných zakázek na

projekt.
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Zadávání zakázek
2. Předpokládaná hodnota zakázky max. 400 000 Kč bez DPH (zadavatel podle ZZVZ),

resp. 500 000 Kč bez DPH:
• tzv. cenový marketing (tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne

srovnatelný cenový přehled) nebo průzkum trhu přes Elektronické tržiště,

• údaje v tabulce cenového marketingu musí být podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou
dodavatele nebo vytištěným údajem z internetové nabídky firmy,

• cenový marketing se předkládá při podání ŽoP.

3. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje nebo je rovna 400 000 Kč bez DPH (zadavatel
podle ZZVZ), resp. 500 000 Kč bez DPH:
• povinnost řídit se Příručkou pro zadávání VZ a uskutečnit výběrové řízení.
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Druhy zakázek
1. Zakázka malého rozsahu (předpokládaná hodnota zakázky v rozmezí 400 000 Kč bez DPH,

resp. 500 000 Kč bez DPH (zadavatel podle ZZVZ) až 2 000 000 Kč bez DPH (dodávky a
služby), resp. 6 000 000 Kč (stavební práce)):
• postačí výběrové řízení v uzavřené výzvě,

• písemně vyzvat nejméně 3 dodavatele, vybírat minimálně z 3 obdržených nabídek,

• Příručka pro zadávání VZ stanovuje povinné náležitosti oznámení výběrového řízení.

2. Zakázka vyšší hodnoty (předpokládaná hodnota zakázky činí více než 2 000 000 Kč bez DPH
(dodávky a služby), resp. 6 000 000 Kč (stavební práce)):
• zakázku je nutné zadat v otevřené výzvě nebo na elektronickém tržišti,

• opět je třeba dodržet povinné náležitosti oznámení výběrového řízení (vzorový formulář
oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek je přílohou Příručky pro zadávání VZ),

• bez ohledu na předpokládanou hodnotu zakázky může zadavatel zakázku mimo režim ZZVZ
zveřejnit v otevřené výzvě nebo na elektronickém tržišti.
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Zadávání zakázek
Kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení v elektronické
podobě předloží žadatel přes Portál farmáře:

• nejpozději do 7. srpna 2018 na MAS Bobrava (tj. do 63 kalendářních dní od finálního data
registrace ŽoD na RO SZIF),

• nejpozději do 14. srpna 2018 na RO SZIF v Brně (tj. do 70 kalendářních dní od finálního data
registrace ŽoD na RO SZIF).
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Děkuji za pozornost 

Sídlo: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Kancelář: U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice

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

www.masbobrava.cz
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