
Výzva MAS č. 3 
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seminář pro žadatele 12. 06. 2018



Základní údaje:

• Termín vyhlášení výzvy: 04. 06. 2018

• Příjem žádostí: 18. 06. 2018 – 03. 07. 2018

• Termín registrace na RO SZIF: 28. 08. 2018

• Minimální výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč

• Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

• Územní vymezení: Území MAS Staroměstsko, z.s.



Dokumenty k výzvě č. 3 PRV naleznete na:
www.mas-staromestsko.cz







Fiche 1 Podpora podnikání v nezemědělské 
činnosti

• Alokace: 550 000 Kč

• Žadatel dotace: Podnikatelské subjekty (PO a FO) – mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, vč. zemědělských podnikatelů bez ohledu na 
velikost podniku

• Výše dotace: 25 % pro velké podniky

35 % pro střední podniky

45 % pro malé podniky

• Způsobilé výdaje: Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE)

• Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře, či malokapacitního ubytovacího 
zařízení

• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost

• Doplňující výdaje (úprava povrchů, výstavba parkoviště, oplocení, zeleň) – max. 30 % projektu

• Nákup nemovitostí (max 10 % celkové výše způsobilých výdajů)



Preferenční kritéria

• Princip výše způsobilých výdajů
• 50 000 – 300 000 Kč 10b
• 300 001 – 500 000 Kč 5b
• 500 001 a více 0b

• Podniky podle počtu zaměstnanců
• Mikropodnik nebo podnikající fyzická osoba 12b
• Malý podnik 8b
• Střední podnik 4b
• Velký podnik / Nedoložení přílohy 5 Pravidel 19.2.1 0b



Preferenční kritéria

• Princip zkrácená délka realizace
• ANO (ŽoP bude předložena na MAS nejpozději do 31.12.2018) 10b
• NE 0b

• Princip řešení zaměstnanosti
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 1,01 a vyšší 10b
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,51 – 1,0 8b
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,26 – 0,5 4b
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,25 a méně 0b

Minimální počet 20b



Fiche 2 Vznik a rozvoj malých podniků a 
mikropodniků

• Alokace: 1 200 000 Kč

• Žadatel dotace: zemědělský podnikatel

výrobce potravin a surovin

výrobce krmiv

subjekt aktivní ve zpracování uvádění na trh a vývoj zemědělských 
produktů

• Výše dotace: produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU 

35 % střední podniky, 45 % mikro a malé podniky

produkt spadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU 

50 % výdajů



Způsobilé výdaje

• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů, výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně 
manipulačních ploch a bouracích prací)

• Investice související se skladováním

• Investice ke zvyšování a monitorování kvality produktů

• Investice s uváděním produktů na trh včetně marketingu

• Pořízení užitkových vozů

• Investice do zařízení ČOV ve vlastním provozu

• Nákup nemovitostí



Preferenční kritéria

• Princip výše způsobilých výdajů
• 50 000 – 300 000 Kč 10b

• 300 001 – 500 000 Kč 5b

• 500 001 a více 0b

• Podniky podle počtu zaměstnanců
• Mikropodnik nebo podnikající fyzická osoba 12b

• Malý podnik 8b

• Střední podnik 4b

• Velký podnik / Nedoložení přílohy 5 Pravidel 19.2.1 0b



Preferenční kritéria

• Princip zkrácená délka realizace
• ANO (ŽoP bude předložena na MAS nejpozději do 31.12.2018) 10b

• NE 0b

• Princip řešení zaměstnanosti
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 1,01 a vyšší 10b

• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,51 – 1,0 8b

• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,26 – 0,5 4b

• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,25 a méně 0b

Minimální počet 20b



Kritéria přijatelnosti

• Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou 
spotřebu) nebo krmiv

• Výrobní proces se musí týkat zpracování a uvádění na trh 
surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s 
výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a medu



Fiche 3 Podpora zemědělské a navazující 
činnosti

• Alokace: 690 000 Kč

• Žadatel dotace: zemědělský podnikatel

• Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

+ 10 % navýšení pro mladé začínající zemědělce

+ 10 % navýšení pro oblast čelící přírodním a jiným zvláštním 
omezením znevýhodněním (LFA oblasti)



Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje!

• Stavby, stroje a technologie k živočišné výrobě

• Stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu

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

• Nákup nemovitostí

Způsobilé výdaje



Preferenční kritéria

• Princip výše způsobilých výdajů
• 50 000 – 300 000 Kč 10b

• 300 001 – 500 000 Kč 5b

• 500 001 a více 0b

• Princip zkrácená délka realizace
• ANO (ŽoP bude předložena na MAS nejpozději do 31.12.2018) 10b

• NE 0b



Preferenční kritéria
• Podniky podle počtu zaměstnanců

• Mikropodnik nebo podnikající fyzická osoba 12b
• Malý podnik 8b
• Střední podnik 4b
• Velký podnik / Nedoložení přílohy 5 Pravidel 19.2.1 0b

• Princip řešení zaměstnanosti
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 1,01 a vyšší 10b
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,51 – 1,0 8b
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,26 – 0,5 4b
• Projekt vytvoří pracovní místo s úvazkem 0,25 a méně 0b

Minimální počet 20b



Fiche 3 – limity (maximální výše výdajů)
Viz. Pravidla 19.2.1 – příloha 3



Fiche 4 Údržba lesů

• Alokace: 125 000 Kč

• Žadatel dotace: Držitelé lesů (soukromé osoby, sdružení, spolky, obce, dobrovolné svazky 
obcí apod.

• Výše dotace: 50 %

• Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout na investiční výdaje

• Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví

• Stroje ke zpracování těžebních zbytků

• Stroje a zařízení pro údržbu a opravu lesních cest

• Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 

• Stroje pro přípravu půdy před zalesněním

• Podpora pro výstavbu a modernizaci dřevozpracujících provozoven včetně 
technologického vybavení

• Nákup nemovitosti

• A další



Preferenční kritéria

• Princip výše způsobilých výdajů
• 50 000 – 300 000 Kč 10b
• 300 001 – 500 000 Kč 5b
• 500 001 a více 0b

• Princip zkrácená délka realizace
• ANO (ŽoP bude předložena na MAS nejpozději do 31.12.2018) 10b
• NE 0b

• Kritérium malých obcí
• Obce s počtem obyvatel do 500 10b
• Obce s počtem obyvatel od 501 do 2000 5b
• Obce s počtem obyvatel od 2001 a více 0b

Minimální počet 15b



Kritéria přijatelnosti



Nezpůsobilé výdaje



Obecné podmínky







Zadávání zakázek žadatelem



Vygenerování a podání žádosti

• Žádost o dotaci musí být vygenerována z Portálu farmáře
• Účet na Portálu farmáře je možno osobně zřídit na podatelně Regionálního 

odboru SZIF Uherské Hradiště (Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště) 
nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny s 
elektronickým podpisem

• Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS 
přes Portál farmáře vč. povinných/nepovinných příloh

• Příjem žádostí na MAS: 18. 06. 2018 – 03. 07. 2018

• Datum podání žádosti = datum podání Žádosti přes Portál farmáře



Vygenerování a podání žádosti

Podrobný postup vygenerování a podání žádosti o dotaci je zveřejněn na www.szif.cz nebo www.mas-staromestsko.cz

http://www.szif.cz/
http://www.mas-staromestsko.cz/


















Kontrola a výběr projektů

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti probíhá jako první fáze 
hodnocení projektů pracovníky MAS. Použije se pravidlo kontroly 4 očí.

• Předvýběr projektů (věcné hodnocení) provádí Výběrová komise, a to na 
základě preferenčních kritérií

• Věcné hodnocení provádí min. 3 (nezainteresovaní) hodnotitelé z Výběrové 
komise

• Programový výbor schválí projekty k financování na základě návrhu 
Výběrové komise

Všechny osoby zapojené do procesu hodnocení podepíší Čestné prohlášení o nepodjatosti. Více viz. 
Vnitřní předpis 02/2017 Interní postupy Program rozvoje venkova MAS Staroměstsko, z.s.



Podání žádosti

• Po výběru projektů MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a o 
tom, zda byla jeho žádost o dotaci vybrána do 5 pracovních dnů od 
schválení výběru projektů MAS

• Po výběru projektů MAS vybrané žádosti elektronicky podepíše, 
povinné/nepovinné přílohy verifikuje a předá žadateli mi. 3 pracovní dny 
před termíne na RO SZIF (28. 08. 2018)

• Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh verifikovaných od MAS pošle přes svůj 
účet na Portálu farmáře na příslušný RO SZIF před termíne registrace na RO 
SZIF (nejpozději 28. 08. 2018)
• Odeslání Žádosti včetně příloh přes Portál farmáře může proběhnout pouze 

jedenkrát!

• RO SZIF provede registraci Žádosti o dotaci (k datu 28. 08. 2018)



SHRNUTÍ NA ZÁVĚR

• Příjem Žádosti na MAS od 18. 06. 2018 – 03. 07. 2018 přes Portál 
farmáře

• Všechny potřebné dokumenty k výzvě na webu MAS Staroměstsko, 
z.s. www.mas-staromestsko.cz

• Během přípravy a realizace doporučujeme konzultaci s MAS

http://www.mas-staromestsko.cz/


Kontakty

Bc. Hana Malovaná

724 504 860

Ing. Ludmila Vránová

720 024 761

masstaromestsko@gmail.com

Kancelář:

MAS Staroměstsko, z.s.

Brněnská 1249, 686 03 Staré Město

(Budova SKC Staré Město - Sokolovna)

mailto:masstaromestsko@gmail.com


Děkujeme za pozornost


