
Seminář pro žadatele k výzvě PRV č. 2
k jednotlivým oblastem podpory a dotačním možnostem

21. 6.  2018 ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ OSTOPOVICE, 15:00
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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
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Důležité termíny k výzvě PRV č. 2
Datum vyhlášení výzvy
• 13. 6. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci
• 13. 6. 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
• 27. 7. 2018 do 23:59 hod. (garantovaná provozní doba Portálu farmáře je v pracovních dnech od 8:00 do 

18:00 hod. )

Finální termín registrace žádosti na RO SZIF
• 31. 8. 2018
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Oblasti podpory výzvy PRV č. 2

Fiche 1: Podpora investic do zemědělských podniků

• Vyhlášená alokace 1 000 000 Kč

Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

• Vyhlášená alokace 2 000 000 Kč

Fiche 3: Neproduktivní investice v lesích

• Vyhlášená alokace 500 000 Kč
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Fiche 1: Podpora investic do zemědělských podniků

Oprávnění žadatelé

• Zemědělští podnikatelé – registrováni v Evidenci zemědělských podnikatelů

Výše způsobilých výdajů (tj. výdajů, ze kterých je stanovena dotace)

• Min. 50 000 Kč

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

Alokace (tj. poskytovaná dotace)

• 1 000 000 Kč

• V první výzvě vyčerpáno 222 500 Kč; zbývající alokace 1 777 500 Kč
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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.
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Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Oprávnění žadatelé

• Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech
(nezemědělské), jakož i zemědělci (mikro-velké podniky) v případě realizace nezemědělských
činností

Výše způsobilých výdajů (tj. výdajů, ze kterých je stanovena dotace)

• Min. 50 000 Kč

Alokace (tj. poskytovaná dotace)

• 2 000 000 Kč

• V první výzvě vyčerpáno 632 250 Kč; zbývající alokace 3 367 750 Kč
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Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Výše dotace

• 45 % způsobilých výdajů pro mikro podniky
• (méně než 10 zaměstnanců, roční obrat / bilanční suma nepřesahuje 2 mil. EUR tj. 51, 6 mil. Kč)

• 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
• (méně než 50 zaměstnanců, roční obrat / bilanční suma nepřesahuje 10 mil. EUR tj. 258 mil. Kč)

• 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
• (méně než 250 zaměstnanců, roční obrat nepřesahuje 43 mil. EUR tj. 1 109 mil. Kč nebo bilanční suma

nepřesahuje 50 mil. EUR tj. 1 290 mil. Kč)

• 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky
• (přesahuje alespoň jeden z limitů uvedených u středních podniků)
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Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

9

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. Možnost zažádat o
doplnění či bližší specifikaci činností dle CZ-NACE v RES u ČSÚ ještě před podáním žádosti o dotaci.

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
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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 – 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
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Oprávnění žadatelé

• Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.

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

Výše způsobilých výdajů (tj. výdajů, ze kterých je stanovena dotace)

• Min. 50 000 Kč

Výše dotace

• 100 % způsobilých výdajů

Alokace (tj. poskytovaná dotace)

• 500 000 Kč

• V první výzvě vyčerpáno 1 149 500 Kč; zbývající alokace 808 500 Kč.



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.
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Dotaci nelze poskytnout na:

• pořízení použitého movitého majetku (za nepoužitý majetek lze považovat majetek
vyrobený v období 3 let před podáním žádosti o dotaci),

• v případě zemědělských investic nákup:

oplatebních 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 (např. pořizovaný stroj by měl mít lepší technické parametry než
původní),

• kotle na biomasu a bioplynové stanice a technologie na výrobu el. energie,
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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.
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Základní podmínky pro poskytnutí dotace

•Projekt lze realizovat na území MAS Bobrava
• místem realizace je místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně

souvisejících objektů) /jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu,

•projekt je v souladu s SCLLD MAS Bobrava (projekty podané v této výzvě jsou vždy v souladu)

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

•realizací projektu vznikne samostatný funkční celek,

•žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi.
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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 seřadí.
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Vytvoření pracovního místa v rámci projektu
•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,

•vytvořené pracovní místo pouze na základě pracovní smlouvy (ne DPP/DPČ); musí dojít ke
zvýšení přepočteného počtu zaměstnanců oproti období za posledních 12 uzavřených měsíců
před podání žádosti o dotaci na MAS,

•za vytvoření pracovního místa lze považovat i založení živnosti (živnostník jako příjemce FO),
jestliže je datum vzniku této živnosti kratší než 24 měsíců od data podání žádosti o dotaci na
MAS,

•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.

17



Realizace, financování a proplacení projektu
•Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace,

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

•ukončení realizace projektu provedeno prostřednictvím podání Žádosti o platbu (proplacení
dotace)
• v žádosti o dotaci žadatel uvede předpokládanou hodnotu způsobilých výdajů (dle vlastních zkušeností/

internetové rešerše/ předpokládané hodnoty apod.),

• v případě, že při realizaci projektu zaplatí více, bude mu proplacena výše dotace zakotvená v Dohodě o
poskytnutí dotace,

• v případě, že při realizaci projektu zaplatí méně, bude mu proplacena výše dotace vyčíslená na základě
předložených dokladů, tj. nižší než výše dotace zakotvená v Dohodě o poskytnutí dotace,

•doba udržitelnosti projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.
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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 je hodnota samostatné zakázky (tj. způsobilých výdajů) 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 (tj. způsobilých výdajů) 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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Děkuji za pozornost 

Ing. Alena Kováříková – projektová manažerka PRV

E-mail: kovarikova@masbobrava.cz

Tel: +420 603 891 379

Kancelář: U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice

www.masbobrava.cz 22


