
6.2.  2019 MALÝ SÁL SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ HALY NEBOVIDY, 15:00

Seminář pro žadatele k výzvě PRV č. 3
k žádostem o dotaci a jejich podání přes Portál farmáře 



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
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Důležité termíny k výzvě PRV č.3
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Datum vyhlášení výzvy
• 2. 1. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci na MAS
• 1. 2. 2019
• 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 na MAS

• 1. 3. 2019 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

• 30. 4. 2019 (vybraná Žádost o dotaci na MAS; přes portál Farmáře)



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 elektronickým podpisem.

Přístup do Portálu farmáře nelze podat v listinné podobě zaslané poštou.
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Formulář Žádosti o dotaci (ŽoD)
Vygenerován z Portálu farmáře.

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

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, zda žadatel o dotaci je/ není
ve vztahu k aktivitám projektu plátce DPH.

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

Po rozkliknutí ikony „MENU“ ve formuláři lze vygenerovat Instruktážní list k
vyplnění ŽoD.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD - List A

List A Informace o žadateli

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

•Vyplnit bílá pole (pokud jsou relevantní).
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List B1

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
nevytvávoří, nic nevyplňuje.

•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.

•Zpracovatel projektu – pouze pokud je odlišný od žadatele o dotaci (dotační
poradce apod.)
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List B1

List B1 Popis projektu – všeobecná strana
• Harmonogram projektu:
• předpokládané datum zahájení fyzické realizace – nejdříve ke dni podání Žádosti o

dotaci na MAS,
• předpokládané datum ukončení fyzické realizace – nejpozději k datu předložení

Žádosti o platbu („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.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List B2 (Fiche 1)

List B2 Popis projektu – specifika Fiche 1 (tj. článku 17, odst. 1, písm. a))

•Žadatel musí být registrován v evidenci zemědělského podnikatele.

•Datum zápisu do EZP – uvést datum dle osvědčení o zápisu do EZP.

•Datum zahájení zemědělské činnosti – uvést datum o zahájení zemědělské
činnosti uvedené v osvědčení o zápisu do EZP. Pokud v osvědčení není datum
zahájení činnosti uvedeno, uvést datum zápisu do EZP!!!

•Navýšení podpory o 10 % z důvodu hospodaření v ANC oblasti– NE (ANC oblast
není na území MAS).
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List B2 (Fiche 2)
List B2 Popis projektu – specifika Fiche 2 (tj. článku 19, odst. 1, písm. b))

•Žadatel si zvolí podporu dle:
• režimu blokové výjimky,
• režimu de minimis - max. výše dotace za tři po sobě jdoucí účetní období do
200 000 EUR.

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

•Stručný popis procesu výroby/činnosti – popsat.

•Surovinové, materiálové vstupy pro výrobu – nevyplňuje se v případě poskytování
služeb.

•Kategorie provozovny – povinné v případě, že je zvolen režim blokové výjimky; v
případě podpory de minimis se nevyplňuje.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List B2 (Fiche 2)

List B2 Popis projektu – specifika Fiche 2 (tj. článku 19, odst. 1, písm. b))

•Číslo Kombinované nomenklatury – vyplnit první čtyři číselné znaky
kombinované nomenklatury dle aktuálního Společného celního sazebníku EU;
nevyplňuje se pokud je výsledkem projektu poskytování služeb.

•Popis – slovně popsat o jaký výrobek/službu se jedná; neuvádět přesně popis ze
Společného celního sazebníku EU.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List B2 (Fiche 3)

List B2 Popis projektu – specifika Fiche 3 (tj. článku 25 Neproduktivní investice
v lesích)

•Předmět projektu je realizován na PUPFL, které jsou zařízeny - Platným lesním
hospodářským plánem x Platnou lesní hospodářskou osnovou.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List B3

List B3 Zakázky

•Vyplnit všechna bíle podbarvená pole (není nutní vyplňovat doplňující komentář
k zakázkám).

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

•Volba – cenový marketing x výběrové řízení.

•Údaje o zakázce včetně cen se propíší z listu C1 výdaje projektu.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List C1
List C1 Výdaje projektu – nejprve volba kódu a podkódu výdaje z výběrové roletky.

• Kódy výdajů Fiche 1 (str. 40 Pravidel 19.2.1)

26



Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List C1
List C1 Výdaje projektu
• Kódy výdajů Fiche 2 (str. 55 Pravidel 19.2.1)
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List C1
List C1 Výdaje projektu
• Kódy výdajů Fiche 3 (str. 64 Pravidel 19.2.1)
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List C1 a List C2

List C1 Výdaje projektu

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

•Plátce 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 poskytnuté dotace.
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Závazný přehled maximálních hodnot některých 
způsobilých výdajů (příloha č. 3 Pravidel 19.2.1)
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Motorová vozidla kategorie N1 (str. 90 Pravidel 19.2.1)



Závazný přehled maximálních hodnot některých 
způsobilých výdajů (příloha č. 3 Pravidel 19.2.1)

31

Fiche 1 (str. 92 Pravidel 19.2.1)



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 nedosáhne 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě žadatele/příjemce
dotace, který není veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 nebo zadavatelem podle § 4 odst. 2 nebo
3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 % hodnoty zakázky. 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
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.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List E1
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.

• Některá kritéria vyžadují doložení zvláštních příloh (nepovinné přílohy stanovené MAS – ke
stáhnutí na stránkách www.masbobrava.cz k výzvě PRV č. 3).

• Nedoložení těchto příloh nepovede k ukončení administrace žádosti, ale žadatel ztratí nárok
na bodové zvýhodnění v rámci daných preferenčních kritérií.

• Žadatel si zvolí bodové hladiny včetně popisu odůvodnění.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List E2 
List E2 Preferenční kritéria přidělená MAS – žadatel nevyplňuje!!!
• Vyplňuje Výběrová komise MAS v rámci věcného hodnocení projektů, tj. bodového hodnocení 

na MAS.

• Dle bodového zisku jsou žádosti o dotaci seřazeny a následně podpořeny. 
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List F
List F Hodnotící indikátory (jedná se o indikátory pro potřeby PRV a EU).

•Vyplnit:
• Typ žadatele,

• Velikost podniku (žadatel obec nevyplňuje),

• Počet zaměstnanců (v souladu s prohlášením o kategorii podniku – Fiche 2; žadatel obec
nevyplňuje)

• Katastrální území, kde se nachází sídlo podniku,

• Oblast intervence = mimo oblasti…

• Datum vzniku právnické osoby,

• Účetní období – poslední uzavřené, k němuž byla sestavena účetní závěrka,

• Bilanční suma, roční obrat – stačí jeden z údajů; v celých EUR (v souladu s prohlášením o
kategorii podniku – Fiche 2).
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List F
List F Hodnotící indikátory (jedná se o indikátory pro potřeby PRV a EU).

•Vyplnit:

• Žadatel fyzická osoba – pohlaví, věk,

• Předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst (pouze pokud je žadatel vytváří),

• Režim veřejné podpory – vyplněno automaticky,

• Cílová skupina projektu – zvolit,

• Výměra obhospodařované zemědělské půdy dle LPIS – vyplňuje pouze zemědělský podnikatel
(může a nemusí být vyplněno),

• Zaměření projektu na komodity ŽV x RV – vybírá pouze zemědělský podnikatel – pouze jedna
odpověď dle hlavního zaměření projektu,

• Typ výrobního zaměření dle klasifikace FADN – TF8 – vybírá pouze zemědělský podnikatel.
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Vyplnění jednotlivých listů ŽoD – List G a List H
List G Čestné prohlášení
• Vzít na vědomí, co prohlašuji a k čemu se zavazuji.

• Uvést seznam skutečných majitelů s podílem větším než 25 %.

List H Záznamový list 
• Žadatel nevyplňuje!!!

• 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 podává na MAS.

Příjem ŽoD na MAS probíhá od 1. 2. do 1. 3. 2019; 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 NIKDY NIC elektronicky nepodepisuje!!!

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

Žadateli se ŽoD po podání na MAS zobrazí ke čtení.
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Kontrola a hodnocení na MAS
Administrativní kontrola (provádí kancelář MAS).
• nenapravitelné nedostatky – ŽoD vyřazena z dalšího procesu administrace,

• napravitelné nedostatky – žadatel vyzván k nápravě s pevně daným termínem pro doplnění
(5 pracovních dnů); opravu může žadatel provést maximálně dvakrát.

Věcné hodnocení, tj. bodové hodnocení
• 2 hodnotitelé z členů Výběrové komise MAS - ve formuláři ŽoD List E2 Preferenční kritéria

přidělená MAS.

• ŽoD po hodnocení seřazeny dle získaného počtu bodů.

Výběr projektů
• Seznam vybraných projektů ze strany Výběrové komise schvaluje Řídící výbor MAS.

• Žadatel vybranou tj. elektronicky podepsanou ŽoD včetně příloh podá přes svůj účet na
Portálu Farmáře na RO SZIF v Brně nejpozději do 30. dubna 2019.
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Žádost o přezkum hodnocení
Žadatel má možnost v každé fázi kontroly tj. administrativní kontrola a věcné
hodnocení podat Žádost o přezkum proti konkrétnímu hodnocení 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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Zadávání zakázek

Kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení v
elektronické podobě předloží žadatel přes Portál farmáře:
• nejpozději do 2. 7. 2019 na MAS Bobrava (tj. do 63 kalendářních dní od finálního

data registrace ŽoD na RO SZIF),

• nejpozději do 9. 7. 2019 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 

Kancelář: Nebovidy 250, 664 48 Nebovidy

Ing. Alena Kováříková – projektová manažerka PRV

• E-mail: kovarikova@masbobrava.cz

• Tel: +420 603 891 379

www.masbobrava.cz
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