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Program semináře
Představení SCLLD MAS TŘEBOŇSKO, o.p.s.
8. výzva PRV – základní informace
Způsob podání ŽOD na MAS přes Portál farmáře
Představení FICHE 1 Investice do zemědělských podniků
Představení FICHE 8 Obnova ve venkovských oblastech

SCLLD MAS Třeboňsko, o.p.s 2014-2020
SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
PRV (Program rozvoje venkova) – Investice do zemědělských podniků, Lesnická infrastruktura,
Zemědělská infrastruktura, Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností,
Neproduktivní investice v lesích, Investice do les. technologií a zpracování lesnických produktů
IROP (Integrovaný regionální operační program) Bezpečná a udržitelná doprava, sociální služby,
sociální podnikání, vzdělávací aktivity pro děti a mládež, kulturní dědictví
OP Z (Operační program Zaměstnanost) – Sociální začleňování, Zaměstnanost, Sociální
podnikání, Prorodinná opatření
OP ŽP (Operační program Životní prostředí) – Výsadba dřevin

Základní informace k výzvě
Vyhlášení výzvy: 08. 03. 2021

Příjem žádostí: 22. 03. – 16. 04. 2021
Registrace na SZIF: 18. 06. 2021
Územní vymezení: území MAS Třeboňsko, o.p.s.
F1 Min. výše způsobilých výdajů Kč 50.000,Max. výše způsobilých výdajů Kč 3.000.000,F8 Min. výše způsobilých výdajů Kč 100.000,Max. výše způsobilých výdajů Kč 937.500,-

Vyhlášené fiche
Číslo
Fiche

Název Fiche

F1

F1 Investice do
zemědělských podniků

F8

F8 Obnova ve
venkovských oblastech

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č.
1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do
zemědělských podniků
Článek 20
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech

Alokace
pro 8. výzvu

7 622 226,- Kč

15 000 000,- Kč

Postup podání Žádosti o dotaci - ŽADATEL
Žadatel vygeneruje ŽoD z vlastního účtu na Portálu farmáře
ŽoD je možno bezplatně konzultovat na MAS

Kompletně vyplněný formulář (včetně příloh) žadatel předává prostřednictvím Portálu farmáře
na MAS – termín podání ŽoD je termín podání ŽoD přes PF
◦ do 16. 04. 2021
◦ Postup pro vygenerování a podání ŽOD: https://www.mastrebonsko.cz/e_download.php?file=data/editor/334cs_1.pdf&original=Postup_pro_vygenerovani_form
ulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF.pdf

Za Fichi 1 je možno podat žadatelem pouze 1 Žádost o dotaci
Za Fichi 8 je možno podat žadatelem pouze 1 Žádost o dotaci na 1 oblast podpory „nezakládající
veřejnou podporu X de minimis“

Postup podání Žádosti o dotaci - ŽOD

Postup podání Žádosti o dotaci – MAS
Administrativní kontrola (kontrola obsahové správnosti) a kontrola přijatelnosti
◦ Možnost 2x vyzvat k opravě (5 pracovních dní)
◦ Žadatel je o výsledku informován do 5 PD od ukončení kontroly

Věcné hodnocení dle preferenčních kritérií = výběrová komise MAS
◦ Seznam projektů – pořadí projektů
◦ Žadatel je informován o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda byla jeho žádost
podpořena do 5 PD od schválení výběru projektů Výborem SCLLD MAS Třeboňsko, o.p.s.

Postup podání Žádosti o dotaci – RO SZIF
Žadatel posílá ŽoD zpět přes Portál farmáře na SZIF České Budějovice do
18. 06. 2021= REGISTRACE na RO SZIF

Administrativní kontrola SZIF:
◦ ŽoD do 500 000,- kontrola do 70 KD
◦ ŽoD rovna nebo více než 500 000,- do 140 KD od registrace na RO SZIF (po doložení příloh k CM/VZ)

Podpis Dohody – výzvy přes Portál farmáře

Zadávání zakázek
Hodnota zakázky do: 20.000,- (bez DPH)
- nákup přímo, součet do 100.000,- za projekt

Hodnota zakázky do: 500 000,- (bez DPH)
- cenový marketing (3 dodavatelé)
Doložení příloh k cenovému marketingu/výběrovému/zadávacímu řízení s předpokládanou hodnotou
zakázky, která je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH
-Předložení kompletní dokumentace k zrealizovanému CM/VZ na MAS do 63 kalendářních dní od
registrace na RO SZIF – poté do 70 kalendářních dní na RO SZIF
-Společně s aktualizovanou ŽoD s upraveným rozpočtem projektu a doplněnými údaji dle výsledku
řízení

Financování projektu
Financování realizace projektu Ex post - nejprve z vlastních zdrojů
Hotovostní platba max. do výše 100.000,Bezhotovostní platbou z vlastního účtu
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou uskutečněny nejdříve ke dni podání ŽoD, nejpozději
do data předložení ŽoP

Dotaci nelze poskytnout na:
Pořízení použitého movitého majetku
Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování, platebních nároků, zemědělských produkčních práv
DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ
Prosté nahrazení investice
Kotle na biomasu a bioplynové stanice

Závlahové systémy
Výdaje do včelařství, rybolovu a akvakultury
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
Pořízení technologií sloužících k výrobě elektrické energie
Provozní náklady vč. spotřebního materiálu (není-li ve specifických pravidlech uvedeno jinak)
Výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel

Společné podmínky
Nákup nemovitosti do 10% výdajů
Realizace projektu – max. do 24 měsíců od podpisu Dohody
Udržitelnost – 5 let od převedení dotace na účet příjemce dotace
Žádost musí získat minimální počet bodů stanovený v jednotlivých fichích
Vznik nových pracovních míst – do 6 měsíců od převedení dotace na účet příjemce s
udržitelností 3 roky (malý a střední podnik)/5 let (velký podnik)

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání ŽoD
na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný (v případě veřejnoprávní
smlouvy účinný) odpovídající právní akt stavebního úřadu (dle obecných pravidel, kapitola
1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat
V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem
ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy.
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením
rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová
dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu.

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů)
v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název
katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace).
Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno
(formulář lze stáhnout z PF)
V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký
posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS

Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce vč. přílohy
prokazující tuto skutečnost
Přílohy stanovené MAS

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků
Alokace:
Min. bodů:

7 622 226,- Kč
100 bodů

Definice žadatele: zemědělský podnikatel
Druh a výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (+10% mladý zemědělec, +
10 % hospodařící na LFA – alespoň 75% celkové plochy žadatele)
Způsobilé výdaje:
- stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a školkařské výrobě

- peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku
- nákup nemovitosti

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků
Přípustné právní vztahy k nemovitostem: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno
Povinné přílohy:
- souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (pouze u pastevních areálů a chovu
vodní drůbeže)
- pokud je nutné posouzení vlivu záměru na ŽP, jinak čestné prohlášení

Přílohy MAS: dle výzvy

Fiche 8 Obnova ve venkovských oblastech
Alokace:
Min. bodů:

15 000 000,- Kč
100 bodů

Definice žadatele: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazek
obcí a jiné dle pravidel 19.2.1

Druh a výše dotace: 80 % výdajů ze kterých je stanovena dotace

a) Veřejná prostranství v obcích
Veřejným prostranstvím se rozumí veřejné prostranství definované v §34 zákona č.
128/2000 o obcích – podpořena budou pouze tato prostranství: náměstí, návsi, tržiště,
navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších
objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce

a)Veřejná prostranství v obcích
Způsobilé výdaje
◦ Vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (vč. zatravnění)
◦ Osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí
záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací
plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky do 25m2 zastavěné plochy)
◦ vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného
prostranství – herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)
◦ Doplňující výdaje jako součást projektu tvořící max. 30% projektu (parkoviště, odstavné a
manipulační plochy)
◦ Nákup nemovitosti

b) Mateřské a základní školy
Podpora MŠ a ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení
Způsobilé výdaje
◦
◦
◦
◦

Rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení
Venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ
Pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ či doprovodného stravovacího zařízení
Doplňující výdaje jako součást projektu – tvoří max 30% projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a
herní prvky v případě ZŠ)
◦ Nákup nemovitosti

b) Mateřské a základní školy
V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity MŠ či ZŠ

ZŠ – lze podpořit pouze kmenové učebny, sborovny, dále kabinety nesloužící pro odborné
předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny, jídelny – k tomuto související
zázemí a související úpravy budovy školy
NEZPŮSOBILÉ – prostory pro sportovní aktivity; kotle

Nebudou podporovány projekty, u nichž způsobilé výdaje na stavební a technologické
úpravy opláštění budovy přesahují výši Kč 200 000,Přílohy k ŽOD:
◦ Projekt je v souladu s rozvojovou strategií obce
◦ Informativní výpis ze školského rejstříku – ne starší 30 dní od podání ŽOD na MAS

c) Hasičské zbrojnice
Investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
Hasičské zbrojnice, resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností
kategorie JPO V

Způsobilé výdaje:
◦ Rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)
◦ Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice
◦ Doplňující výdaje jako součást projektu (tvoří max. 30% projektu) – úprava povrchů,
výstavba/úprava přístupové cesty
◦ Nákup nemovitosti

c) Hasičské zbrojnice
Nebudou podporovány projekty, u nichž způsobilé výdaje na stavební a technologické
úpravy opláštění budovy přesahují výši Kč 200 000,Nezpůsobilé výdaje – kotle na uhlí vč. kombinovaných, kotle na zemní plyn, tepelná
čerpadla …
Přílohy k ŽOD
◦ Prohlášení o realizaci projektu v souladu s rozvojovým dokumentem obce
◦ Doklad (např. Čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby dobrovolných
hasičů

d) Obchody pro obce
Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i
stabilní stánky).
Způsobilé výdaje:
◦
◦
◦
◦

Výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny,toalety)
Pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod
Pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G)
Doplňující výdaje jako součást projektu (tvoří max. 30% projektu) – úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky)
◦ Nákup nemovitosti

e) Vybrané kulturní památky
Nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky
Projekt musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu

Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu nebude sloužit k
provozování ekonomické činnosti příjemce podpory (tzn. předmět dotace musí být veřejně
přístupný veřejnosti a jeho užívání nesmí být zpoplatněno)

e) Vybrané kulturní památky
Způsobilé výdaje
◦ Obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků
◦ Doplňující výdaje jako součást projektu (max. 30% projektu) – úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule
◦ Nákup nemovitosti

Přílohy k ŽOD
◦ Prohlášení o realizaci projektu v souladu s rozvojovým dokumentem obce
◦ Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče, že není vyžadováno stavební
řízení, které vychází ze stanoviska NPÚ

f)
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní,
kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina,
klubovny, sokolovny a orlovny) vč. obecních knihoven.
V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c)zákona č.
257/2001 Sb. o knihovnách

Nezpůsobilé výdaje
◦ Hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity tj. sportoviště a zařízení pro sport vč. jejich zázemí

f)
Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Způsobilé výdaje
◦ Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny,
toalety) vč. obecních knihoven
◦ Pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost vč. obecních knihoven
◦ Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany,
party stany, nůžkové stany apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací,
osvětlovací a projekční technika a vybavení
◦ Doplňující výdaje jako součást projektu tvořící maximálně 30% projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací
prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení)
◦ Nákup nemovitosti

g) Stezky
Projekt lze realizovat mimo PUPFL a intravilán obce (výjimkou je značení v intravilánu)
Nezpůsobilé výdaje: cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata

V případě značení je nutné doložit alespoň souhlas vlastníků s realizací projektu
V případě realizace projektu na zvláště chráněném území (ZCHÚ) nebo v lokalitě soustavy
Natura 2000 se nejedná o stezku interpretující chráněné území nebo předmět ochrany
ZCHÚ

g) Stezky
Způsobilé výdaje:
◦ Výstavba/rekonstrukce a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek,
jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní prvky
◦ Stavební výdaje související s danou stezkou – zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky,
zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje související s danou stezkou
◦ Doplňující výdaje jsou součást projektu a tvoří max. 30% projektu (zařízení k odkládání odpadků,
veřejné toalety)
◦ Nákup nemovitosti

h) Muzea a expozice pro obce
Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou
místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

Nezpůsobilými výdaji jsou vystavené exponáty

h) Muzea a expozice pro obce
Způsobilé výdaje:
◦ Rekonstrukce/obnova/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušné
zázemí (šatny, umývárny, toalety)
◦ Pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména
výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové
techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení
◦ Doplňující výdaje jako součást projektu tvoří max. 30% projektu (úprava povrchů, odstavných a
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační cedule)
◦ Nákup nemovitosti

Důležité dokumenty
Pravidla kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020
Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020
Metodika posuzování finančního zdraví
Žádost o přístup do Portálu farmáře
Návod na vygenerování žádosti z portálu farmáře

vše na webu www.mas-trebonsko.cz

Kontakt:
Adéla Tomšovicová
manažer PRV
Tel: 774 420 950
E-mail: tomsovicova@mas-trebonsko.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠE PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

