Seminář pro žadatele
Operace 19. 2. 1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
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Základní údaje o výzvě
• Datum vyhlášení výzvy
18. 3. 2019
• Termín pro přijetí žádostí na MAS 9. 4. 2019 – 24. 4. 2019
• Finální termín registrace na RO SZIF 31. 8. 2019
• Celková alokace na výzvu
• Počet vyhlášených fichí

5 891 480 Kč
5

• Minimální způsobilé výdaje
• Maximální způsobilé výdaje

50 000 Kč
5 000 000 Kč
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Přehled vyhlášených fichí a finanční alokace
• 121 – Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů
• Alokace 2 000 000 Kč, výše dotace 45 %

• 122 – Podpora místních zemědělců
• Alokace 2 203 443 Kč, výše dotace 50 % + 10 % MZZ + 10 % LFA oblasti

• 123 – Podpora zpracovatelů zemědělské produkce
• Alokace 500 000 Kč, výše dotace 45 % nebo 50 %

• 124 – Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů
• Alokace 176 200 Kč, výše dotace 50 %

• 125 – Investice do lesních cest
• Alokace 1 011 837 Kč, výše dotace 90 %
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Fiche č. 121 Podpora nezemědělských aktivit
místních podnikatelů
• Oprávnění žadatelé

• FO/PO - mikropodniky a malé podniky, jakož i zemědělci

• Výše dotace: 25 % pro velké podniky
35 % pro střední podniky
45 % pro malé podniky a mikropodniky
• Podporované aktivity:
• Dotaci lze poskytnout na investiční výdaj
• stavební obnova či výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího
zařízení
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
• doplňující výdaje jako součást projektu (př. oplocení, úprava povrchů)
• nákup nemovitosti
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Fiche č. 122 Podpora místních zemědělců
• Oprávnění žadatelé
• Zemědělský podnikatel

• Výše dotace: 50 % + 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA
oblasti
• Podporované aktivity:
• Dotaci lze poskytnout na investiční výdaj
• stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a školkařské výrobě
• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském
podniku
• nákup nemovitosti
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Fiche č. 123 Podpora zpracovatelů
zemědělské produkce
• Oprávnění žadatelé
•
•
•
•

Zemědělský podnikatel
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
Výrobce krmiv
Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

• Výše dotace: 35 % pro střední podniky
45 – 50 % pro mikro a malé podniky
• Podporované aktivity
•

Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje
• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků
• Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
• Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
• Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
• Investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. pojízdné prodejny, stánky, apod.)
• Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
• Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
• Nákup nemovitosti
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Fiche č. 124 Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů
• Oprávnění žadatelé
• Držitelé lesů – v případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství
• FO/PO poskytující služby v lesnictví (M/SP) – v případě výdaje za koně či vyvážecího vleku za koně
• FO/PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (M/SP), obce, PO založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky
obcí podnikající v lesnictví – v případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven

• Výše dotace: 50 %
• Podporované aktivity
• Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje
• stroje a technologie (vč. koně a vleku za koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví
• stroje ke zpracování potěžebních zbytků
• stroje pro přípravu půdy před zalesněním
• stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
• stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
• mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
• mokré sklady dříví
• výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení
• nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu
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Fiche č. 125 Investice do lesních cest
• Oprávnění žadatelé
• Držitelé lesů

• Výše dotace: 90 %
• Podporované aktivity
• Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje
• investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních cest (1L a
2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně
souvisejících objektů (mosty, propustky, atd.) a vybavení lesních cest (dopravní značky)
• nezbytně vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí) ve vlastnictví žadatele/příjemce
dotace i třetích osob
• projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
• nákup pozemku
28. 3. 2019
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www.mastrestsko.cz
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Portál Farmáře 1/1

• Žádost o dotaci se generuje na Portálu Farmáře (PF)
• Přístup do PF lze získat osobně na podatelně RO SZIF, Centrále SZIF a
nebo na pracovišti Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Fritzova 4, Jihlava)
• Žádost o dotaci lze také podat prostřednictvím datové schránky
žadatele o dotaci nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem
• Totožnost subjektu se prokazuje u FO bez IČ: OP, FO s IČ: OP +
Živnostenským listem, PO: právní osvědčení, ze kterého je zřejmé, kdo
je statutárním zástupcem společnosti
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Portál Farmáře ½ - www.szif.cz
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Povinné přílohy/Žádost o dotaci
• Pokud projekt podléhá stavebnímu řízení, musí být doložen platný a
pravomocný správní akt stavebního úřadu + úřadem ověřená stavební
dokumentace
• Půdorys stavby (půdorys dispozice technologie)
• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (kromě
mobilních strojů) – číslo pozemků, hranice pozemků, název katastrálního
území a měřítko mapy
• Finanční zdraví (u projektů nad 1 000 000 Kč způsobilých výdajů)
• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, MSP
• U nákupu nemovitosti znalecký posudek (ne starší 6 měsíců před podáním)
• Fotodokumentace – NOVÉ !!!
• Přílohy stanovené MAS – viz Fiche
28. 3. 2019
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Postup administrace Žádosti o dotaci
• Žádost musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře

• Žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS v elektronické
podobě ve formátu PDF prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu stanoveném výzvou MAS
• Projektovou dokumentaci vzhledem k její velikosti lze předložit v listinné podobě
• Do 15 pracovních dní proběhne administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti (možnost žadatele 2x
vyzvat k nápravě)
• Věcné hodnocení do 35 pracovních dní od ukončení administrativní kontroly (možnost veřejné obhajoby)
• Schválení projektů Rozhodovacím orgánem => vybrané žádosti jsou MAS elektronicky podepsány a
předány žadateli min 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF
• Žadatel pošle podepsanou žádost přes Portál Farmáře na RO SZIF
• Termín pro konečnou registraci na RO SZIF: 31. 8. 2019
• RO SZIF provede administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnost předložené Žádosti o dotaci (v případě
potřeby může vyzvat k doplnění)
• Dohoda se podepisuje osobně před pracovníkem RO SZIF
28. 3. 2019
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Vygenerování Žádosti o

dotaci (ŽoD) na Portálu Farmáře (PF)
Podání ŽoD včetně
příloh přes PF na MAS
Administrativní kontrola ŽoD na MAS
Věcné
hodnocení
Schválení ŽoD
Předání ŽoD žadateli
Registrace ŽoD na RO SZIF
Předložení výběrového/zadávacího řízení včetně aktualizované ŽoD na MAS
do 63. kalendářních dnů od zaregistrování ŽoD na SZIF předložení
výběrového/zadávacího řízení včetně ŽoD na RO SZIF Administrativní
kontrola ŽoD na RO SZIF
Vyzvání žadatele k podpisu Dohody
Realizace
projektu, možnost změny v ŽoD prostřednictvím Hlášení o změnách
Podání Žádosti o platbu (ŽoP) na MAS
Administrativní kontrola ŽoP na
MAS Registrace ŽoP na RO SZIF
Administrativní kontrola ŽoP na RO SZIF
Kontrola realizace projektu na místě žadatele
Proplacení dotace
Zprávy o udržitelnosti projektu po proplacení projektu k 31. 7. po dobu 5 let
28. 3. 2019
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Povinnosti žadatele/příjemce
• Žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů
• O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF. Nárok na proplacení dotace vzniká příjemci podpisem Dohody
• Za plnění podmínek stanovených Pravidly zodpovídá výhradně žadatel/příjemce dotace
• Splnění definice vhodného žadatele/příjemce od data podání Žádosti o dotaci na MAS do konce lhůty vázanosti projektu
na účel (tj. 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace – s výjimkou velikosti podniku)
• Souběh dotací (výjimka na vlastní spolufinancování či úvěr od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu)
• Realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody
• Uspořádání právních vztahů k nemovitostem: vlastnictví, spoluvlastnictví, nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka
• Splatné veškeré závazky vůči finančnímu úřadu, žadatel nesmí být v likvidaci

• Předmět projektu je provozován výhradně žadatelem
• Provozovatelem musí být žadatel/musí mít předmět dotace ve vlastnictví
• Archivace 10 let od proplacení
• Hotovostní platby – max 100 000 Kč/projekt
• Způsobilost výdajů – od data podání Žádosti o dotaci na MAS x motivační účinek
• Pokud se zavázal k vytvoření pracovních míst, pak nejpozději 6 měsíců od převedení platby na účet
28. 3. 2019
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Zadávání zakázek/1
• Zakázka do 20 000 Kč bez DPH – není nutné provádět výběr z několika dodavatelů
(maximálně však do součtu 100 000 Kč s jedním dodavatelem)
• Zakázka do 400 000 Kč bez DPH (500 000 Kč pro zadavatele, kteří nejsou dle § 4 ZZVZ) –
porovnání alespoň 3 nabídek (nabídky dodavatelů, internet)
• Zakázky nad 400 000 Kč – 2 000 000 Kč (6 000 000 Kč na stavby) bez DPH – dle Příručky
pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
• Zakázky nad 2 000 000 Kč (6 000 000 Kč stavby) bez DPH dle ZZVZ/Příručky pro zadávání
veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
• Pokud není možné doložit výběr/nabídky 3 firem, je nutné zadat zakázku v otevřené
výzvě na Portálu Farmáře/profilu zadavatele/věstníku veřejných zakázek/elektronickém
tržišti
• Písemná smlouva musí být doložena k zakázce nad 400 000 Kč/500 000 Kč bez DPH. V
ostatních případech stačí písemná objednávka vystavená dodavatelem či internetová
objednávka
28. 3. 2019
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Zadávání zakázek/2 - cenový marketing
• Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která
srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing) nebo automatický
průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště (zakázku není možné zadat napřímo).
• Zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo
Elektronického tržiště.
• Tabulka cenového marketingu bude obsahovat seznam dodavatelů a cen. Údaje v tabulce musí
být vždy podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným údajem z
internetové nabídky firmy. Splnění těchto požadavků příjemce dotace k Žádosti o dotaci
nepřikládá.
• Tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště je součástí
příloh Žádosti o platbu. Nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu je příjemce dotace
povinen doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníka regionálního odboru SZIF při kontrole.
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Zadávání zakázek/3 – zakázka malého rozsahu
• 400 000 Kč (500 000 Kč) – 2 000 000 Kč/6 000 000 Kč bez DPH
• Jasné stanovení předmětu zakázky (pozor na obchodní názvy) a výše
předpokládané hodnoty
• Druhy řízeni:
• Otevřená výzva
• Elektronické tržiště
• Uzavřená výzva

• Lhůta pro podání nabídek 10 kalendářních dní
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Zadávání zakázek/4 – zakázka vyšší hodnoty
• pro zadavatele mimo ZZVZ nad 2 000 000 Kč/6 000 000 Kč bez DPH
• Druhy řízen
• Otevřená výzva
• Elektronické tržiště

• Lhůta pro podání nabídek 15 kalendářních dní
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Zadávání zakázek/5 – ostatní
• Písemná výzva – obsah viz Příručka pro zadávání zakázek, část 3.2.1 (popř.
3.2.2 stanovení kvalifikace)
• Dodatečné informace - písemná žádost musí být zadavateli doručena
nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti. Odpověď do 2 pracovních dní od doručení žádosti.
• Elektronicky podané nabídky musí být zpřístupněny až po ukončení lhůty
pro podán nabídek (NE běžná komunikace mailem)
• Protokol z otvírání obálek
• Protokol z hodnocení – hodnotit dle stanovených kritérií ve výzvě
• Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
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Děkuji a pozornost
Bc. Renata Kadlecová
Ing. Lucie Koumarová
Ing. Zuzana Pátková
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