Seminář pro žadatele projektů
6. výzvy PRV Fiche 5 v MAS České středohoří

Ing. Bohumír Jasanský
724 134 539

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O 6. VÝZVĚ
• Termín vyhlášení výzvy: 24. ledna 2022

• Termín příjmu žádostí: 10.2. 2022 – 25.2. 2022 přes PF
• Místo podání příloh v listinné podobě: kancelář MAS – po předchozí
domluvě

• Termín registrace na RO SZIF: 10.6. 2022
• Min. výše způsobilých výdajů: 50 tisíc Kč na projekt
• Max. výše způsobilých výdajů: F5 1.000.000,- Kč

• Územní vymezení: území celé MAS

PROGRAM
ROZVOJE
VENKOVA
ČR 2014 2020
OBECNÉ
PODMÍNKY

• Ex-post financování, žádné etapy ani zálohy, žadatel si
financování nejprve zajišťuje z vlastních zdrojů.
• Délka realizace max. 24 měsíců od podpisu Dohody.
• Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání ŽoD na
MAS.
• Stavební povolení musí být platné při podání žádosti o dotaci na
MAS, nabytí právní moci do doby registrace na RO SZIF

• Výběrové řízení/ Velký cenový marketing musí být hotové

před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, do termínu pro doložení příloh.
• Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady k dotaci nejméně
10 let od proplacení dotace.
Obecné podmínky - Žádost o dotaci
• Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi.
• V případě článku 20 bude možné odeslat pouze 1 Žádost o dotaci
konkrétního žadatele v rámci jednoho režimu podpory.

• Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro žadatele závazné od data
podání Žádosti o dotaci na MAS, tzn. že nemůže být ze strany žadatele/příjemce
dotace po podání Žádosti o dotaci jakkoliv měněno a upravováno. POZOR PK –

Doba realizace projektu!!! – zvážit riziko
• Změnu procenta a/nebo výše dotace lze po podání Žádosti o dotaci na MAS
provést pouze v případě zřejmých chyb na základě výzvy MAS.

• Změna režimu podpory v rámci čl. 20 není po zaregistrování na RO SZIF možná.
• Žádost žadatel vygeneruje ze svého účtu žadatele na Portálu farmáře (PF) a po
jejím vyplnění předá na MAS přes PF ve stanoveném termínu do 25.2. 2022

• Přijaté Žádosti prochází administrativní kontrolou MAS, kontrolou přijatelnosti
a kontrolou dalších podmínek.

• Žádosti, které nebyly vyřazeny v rámci těchto kontrol hodnotí Výběrová
komise dle preferenčních kritérií.
• Následuje výběr projektů doporučených k obdržení dotace prostřednictvím
Správní rady MAS.
• Žadatel je o výsledku informován do 5 dnů od schválení výběru.
• Po výběru projektů předá MAS vybrané Žádosti o dotaci uzamčené svým

elektronických podpisem příslušnému žadateli spolu s přílohami v elektronické
podobě. Žadatel Žádost o dotaci s přílohami pošle přes svůj účet na Portálu
Farmáře na příslušný RO SZIF v předem dohodnutém termínu dle dané výzvy

MAS, tj. do 10.6.2022 k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před
schválením

• Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k výběrovému/zadávacímu
řízení/ cenovému marketingu včetně aktualizovaného formuláře Žádosti
nejprve na MAS do 63. kalendářního dne od registrace Žádosti na RO SZIF

(do 12.08.2022) a po kontrole a ověření elektronickým podpisem ze strany
MAS, předkládá žadatel kompletní dokumentaci na RO SZIF do 70
kalendářních dnů od registrace Žádosti na RO SZIF (do 19.8.2022).

• Na RO SZIF probíhá administrativní kontrola, kontrola příloh, kontrola
dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení, kontrola přijatelnosti a
hodnocení projektů.

Dotaci nelze poskytnout:
• pořízení použitého movitého majetku- nepoužitý majetek (zařízení, stroje) = vyroben
v období 3 let před rokem podání ŽoD a nebyl používán, ani jeho část
• daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH u FÚ
nárokovat,
• prosté nahrazení investice (vyšší užitná hodnota – modernizace),
• kotle na biomasu a bioplynové stanice,
• závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny
včetně průzkumných vrtů,
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie,
• provozní náklady včetně spotřebního materiálu,
• výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel.

PROGRAM
ROZVOJE
VENKOVA
ČR 2014 2020
SPOLEČNÉ
PODMÍNKY

• Lhůta vázanosti projektu: 5 let od data převedení dotace na účet příjemce.
• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální počet
bodů stanovených pro Fichi, tj. 10 bodů.
• Při nákupu nemovitosti – žadatel vlastníkem nejpozději k datu podání
Žádosti o platbu.
• Musí být vytvořen funkční celek.

• Projekt/část podléhá řízení stavebního úřadu: povolení stavebního úřadu, ověřená
projektová dokumentace
• Půdorys stavby/ dispozice technologie s vyznačením rozměrů (nově jen u stavebních
výdajů)
• Katastrální mapa s uvedením kat. území a vyznačením lokalizace předmětu projektu
(nově jen u stavebních výdajů)

• Nákup nemovitostí: znalecký posudek,
• Fotodokumentace aktuální stavu místa realizace (nedokládá se u mobilních strojů a u
mobilních zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost),

• POVINNÉ PŘÍLOHY VÝZVY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA MAS
• + specifické přílohy definované pro jednotlivé Fiche.
Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti na RO SZIF
- Dokumentace k výběrovému řízení či velkému cenovému
marketingu u zakázky vyšší nebo rovna 500.000 Kč bez DPH, včetně
písemné smlouvy s vybraným dodavatelem, zveřejněná smlouva v
Registru smluv
- Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/
zadávacího řízení.

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody
- Potvrzení o bezdlužnosti
- Čestné prohlášení k de minimis

- Finanční zdraví – nedokládá se
- Prohlášení o zařazení podniku - nedokládá obec – velký podnik
+ specifické přílohy definované pro jednotlivé Fiche

Fiche 5
Obnova
venkovských
sídel

A) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH
• Příjemci: obec nebo svazek obcí.
• Výše dotace: 80 %.
• Způsobilé výdaje:
- vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce, zejména úprava povrchů
(vč. zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář – pouze ten
vyjmenovaný v Pravidlech ! ,

- vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového
charakteru veřejného prostranství – vodní prvky,
- herní prvky,

- doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a
manipulační plochy) – max 30 % projektu,
- nákup nemovitosti

• Projekt musí být v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic,
• veřejné prostranství musí být součást intravilánu.

• Podpořena budou tato vybraná veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště,
navazující prostranství OÚ + pošty + kostela + hřbitova + železniční stanice,
navazující prostranství dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve

vlastnictví obce (Metodický výklad)
• Nezpůsobilé výdaje:
- nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/ výsadba a
ošetřování dřevin a výstavba pomníků.
• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti na MAS: Prohlášení o realizaci
projektu v souladu s plánem/ programem rozvoje obce.

• Mezi další objekty občanské vybavenosti konkrétně počítáme

(pokud jsou veřejně přístupné a jsou ve vlastnictví obce):
• školy a výchovná zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, DDM, internáty, domovy mládeže,
koleje, zařízení pro dětské skupiny)
• kulturní zařízení (divadlo, kino, klub, kulturní dům, knihovna, muzeum)
• tělovýchovy a sportu (bazén, venkovní koupaliště, tělocvična, posilovna,
sportovní haly a areály, apod.)
• zdravotnické zařízení (polikliniky, nemocnice, ordinace, ambulance, lékárna,
lázně)
• zařízení sociální péče (stacionář, domov důchodců, pečovatelské domy apod.)
• maloobchod, specializované obchody, tržnice, trhy, služby (holič, čistírna,
opravny, apod.)
• objekty veřejné správy a administrativy
• kulturní památky, jakož to i pomník, kaple, zvonice, zvoničky
• vědecké, výzkumné zařízení (vědecké parky)
• smuteční síně a krematoria
• zařízení pro ochranu obyvatelstva (Policie, Městská policie, Hasičský záchranný
sbor - JPO)
• informační centrum

LZE PODPOŘIT:
• Herní prvky,
• doplnit parky/dětská hřiště o herní prvky pro starší (soustava hrazd) /workoutové

prvky,
• oplotit dětské hřiště či hřbitov,
• rekonstruovat chodník uprostřed hřbitova (je považován za navazující
prostranství),
• vytvoření repliky morového sloupu (= pomník),
• osvětlení v návaznosti na podporovaná veřejná prostranství (např. osvětlení ulice,
ve které se nachází obecní úřad),
• stoly a lavičky jako mobiliář (tj. musí být součástí veřejného prostranství
celoročně, ne jen pivní sety pro pořádání akcí),
• zatravnění, květinové a bylinné pásy, záhony.

NELZE PODPOŘIT :
• obnovit kolumbárium na hřbitově (jednak nezapadá do definice způsobilých

výdajů, jednak nesplňuje podmínku bezplatného užívání),
• útulek pro psy (nezapadá do definice způsobilých výdajů),
• oplocení sběrného místa (nepatří mezi podporovaná veřejná prostranství),

• obecní rozhlas,
• nástupiště autobusové zastávky,
• keře, stromy

E) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

• Příjemci: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské
společnosti a evidované (církevní) PO.

• Výše dotace: 80 %.
• Způsobilé výdaje:
- obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků, doplňující výdaje jako

součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule),
- nákup nemovitosti.

• Předmětem projektu jsou nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném
Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

https://www.pamatkovykatalog.cz/
• Předmětem projektu nejsou památky zapsané na Seznam UNESCO, vč.
Indikativního seznamu světové dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,

seznam národních kulturních památek k 1.1.2014 podporovatelných z IROP.
• Předmět projektu musí být v souladu s plánem rozvoje obcí.
• V případě žadatele NNO nutná 2 letá historie subjektu.

• Projekt musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového
ústavu.
• Musí se jednat o investiční výdaj

(opravy/restaurátorské práce nelze)

- ÚSKP pozor na zápis „prvku“ či celého objektu

• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti
na MAS:

- prohlášení o realizaci projektu v souladu s
plánem/programem rozvoje obce,
- souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu

památkové péče.

F) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN
• Příjemci: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřizovaná obcí

nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace, registrované církve a
náboženské společnosti a evidované (církevní) PO.
• Výše dotace: 80 %.

• Způsobilé výdaje:
- rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného
zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních

knihoven,
- nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny,
toalety, sklady a technické místnosti),

- pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně
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 a projekční technika a vybavení)
- doplňující výdaje jako součást 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.
POZOR:

• Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena
dotace, na nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí převyšují
výši 200.000,- Kč.

• Příloha 3 – mobilní vybavení – limit 350.000,- Kč

• Předmět projektu musí být v souladu s plánem rozvoje obcí.
• V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem

spolkové činnosti nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace
využíván pouze k volnočasovým aktivitám.
• V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. c)

zákona č. 257/2001 Sb. – obecní knihovny.
• V případě žadatele NNO nutná 2 letá historie subjektu.
• Nezpůsobilé výdaje:

- hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport
včetně jejich zázemí,
- kotle na uhlí, vč. kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná

čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace
solárně-termických kolektorů.

• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti na MAS:
- prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/ programem rozvoje obce,
LZE PODPOŘIT:
• obecní kino,

• notebooky, dataprojektory (pro spolkovou činnost, např. přednášky),
• lavice a stoly pro pořádání kulturních akcí (jako vybavení daného zařízení),
• venkovní parket, podium (jako součást kulturního zařízení),

• pec (pro koláčový spolek), i keramická (pro výtvarný spolek),
• sportovní náčiní (přenosné, nikoli pevně zabudované na hřišti),
• knihovnický systém,

• čtečky e-knih, regály,

LZE PODPOŘIT:
• sedací vaky, bibliobox,
• LED panely na projekci hudební produkce (orchestr),

• indiánské teepe (jako vybavení pro spolkovou činnost, nikoli jako klubovna).
• vybavení pro kutilskou dílnu – pokud bude v souladu se zaměřením
spolku,

• hvězdářský dalekohled - pokud bude v souladu se zaměřením spolku,
• vozík pro koně, sedla, překážky pro jezdecký klub - pokud bude v
souladu se zaměřením spolku,

• chladící boxy pro odlovenou zvěř,

LZE PODPOŘIT:
• vybavení venkovním nábytkem,

• vybavení kluboven,
• multifunkční prostor (přednášecí sál, čítárna, studovna) jako součást knihovny,
• rekonstrukce/obnova prostoru, který v současnosti není využíván a bude

vytvořen prostor pro spolkovou činnost,
• rekonstrukce/obnova prostoru nebo vybavení prostoru obcí, které pak bude
sloužit k setkávání občanů,

• Investice do sportoviště NELZE – šatny, sprchy apod., podlahy, pevně zabudované
prvky,
• Investice na sportoviště LZE – přenosné sportovní náčiní, dresy, speciální obuv,

• SDH – sportovní vybavení, klubovna, prapor

NELZE PODPOŘIT :
• mobilní klubovna (maringotka apod.) - nelze vytvoření nového zařízení,

• čtenářské průkazy (čipové karty), audioknihy - provozní výdaje,
• kotle na dřevo,
• jídelna spolkových a kulturních zařízení,

• knižní fond,
• sekačka k úpravě sportoviště,
• pračka na dresy sportovního klubu,

• kamna do klubovny.

Alokace: 2.544.035,--Kč

PORTÁL FARMÁŘE
• Základním komunikačním nástrojem.
• Elektronické prostředí sloužící k podávání žádostí o dotaci (vč. Příloh),

sledování realizace, monitoringu.
• Vstup přes www.szif.cz nebo přes www.eagri.cz
• Za strany SZIF jsou žadateli do schránky na Portálu farmáře zasílány

informace o průběhu administrace podaných žádostí.
• Přístup lze zdarma zřídit na SZIF oddělení příjmu žádostí a LPIS - Litoměřice
Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ŽÁDOSTECH
• V Žádosti o dotaci ŽoD (v MENU v záhlaví je možné otevřít Instruktážní list)

– B1 výsledky projektu nespecifikován konkrétní výsledek počet kusů, metry apod.
popsány jen druhotné výsledky,
– C1 výdaje, na které není požadovaná dotace neuváděno DPH u plátců DPH,
– C1 nerozepsány technické parametry v části Výdaje projektu v ŽoD alespoň 3 technické
parametry u MCM
– předmět projektu neodpovídá uvedenému CZ NACE,
– E1 nevyplněné či chybně vyplněné odůvodnění preferenčního kritéria,

- Ukončení fyzické realizace projektu=okamžik, kdy bude dodáno zboží, v případě
stavby předání dokončené stavby objednavateli.

-Do názvu projektu nedávat jméno FO (GDPR).
– neplatné, resp. nepravomocné stavební povolení
– nesoulady ve stavebních dokumentacích,

– nedoložené vyjádření stavebního úřadu (doporučujeme i v případě když není
potřeba),
- Výběrová řízení pozor na nastavení lhůty plnění

- Výběrová řízení x projektová dokumentace x ŽoD stejné údaje například rozměry
apod.
-

Povinné přílohy vždy na platných formulářích

-

Příloha katastrální mapa bez uvedení katastrálního území

Novinka
-

žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou, u které platí,

že nemá skutečného majitele dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, musí mít nejpozději k datu podpisu Dohody
zapsaného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů v souladu

se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů; kontroluje
SZIF

Výběrové řízení:
• místo VŘ lze dokládat cenový marketing, pokud je hodnota zakázky 500 tis Kč a vyšší
(do 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo do 6 000 000 Kč
bez DPH v případě zakázky na stavební práce)

Co je opláštění budovy (nesmí přesáhnout 200 tis.Kč)
• Jedná se o střechu, krovy, fasádu včetně zateplení, okna, hromosvod, dveře, obvodové
zdi a jejich základy a dále technologie s tím spojené (zabezpečovací systém, kamery)

Drenážní odvodnění budov spadají pod částku 200 tis.Kč
• Odvodnění budovy se může týkat také drenáže po obvodových zdech budovy, tz.
spadalo by do opláštění budovy
Co lze považovat za způsobilé výdaje?
• Musí se jednat o investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek
Pravidel nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek V případě stavebních výdajů nejsou
způsobilé opravy, musí se vždy jednat o investici, tzn technické zhodnocení I v případě
drobného dlouhodobého majetku je nutné dodržet lhůtu vázanosti projektu na účel,
případně pořídit předmět znovu z vlastních zdrojů
• POZOR investice od 80 000,--Kč
• Někde není umožněn drobný dlouhodobý majetek

PRŮŘEZOVÉ PŘÍLOHY
• Nahrávají se do Portálu farmáře pouze 1x jinde než samotná Žádost o dotaci a

zůstávají po celou dobu.
• Ke kontrole na MAS nepřikládat – kontroluje SZIF

Do průřezových příloh patří:
- Finanční zdraví
- MSP (prohlášení o velikosti podniku)
- Prohlášení de minimis

