VÝZVA MAS Č. 5
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Seminář pro žadatele 10. 02. 2020

SLOVNÍK
MAS – Místní akční skupina
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
PRV – Program rozvoje venkova
Fiche – opatření/směr, které je dotačně podporováno
Portál farmáře – elektronické prostředí SZIF
Pravidla – Pravidla pro operaci 19.2.1 (vydáno SZIF)

Způsobilý výdaj – výdaj, na který může být poskytnuta dotace
(vs. způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace)
ŽoD – žádost o dotaci
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Termín vyhlášení výzvy

22. 01. 2020

Příjem žádostí

od 22. 01. 2020
do 28. 02. 2020 (23:59:59)

Min. výše způsobilých výdajů, ze
kterých je stanovena dotace

50 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů, ze
kterých je stanovena dotace

5 000 000 Kč

Územní vymezení

Území MAS Východní
Slovácko
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ÚZEMNÍ VYMEZENÍ

Místo realizace projektu na území MAS.

Mobilní stroj – kde bude používán a kde
uskladněn?
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FICHE VÝZVY
Fiche 1

1 354 953 Kč

Investice do zemědělských podniků
(„zemědělci“)

Fiche 3

1 205 106 Kč

Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
(„podnikatelé“)
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FICHE VÝZVY
Jedna fiche – jedna žádost

„…za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné odeslat pouze jednu
Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání“
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FICHE 1 („ZEMĚDĚLCI“)
Žadatel:

zemědělský podnikatel

Výše dotace:

50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
+ 10 % pro mladé začínající zemědělce
+ 10 % ANC oblasti (alespoň 75 % pozemků v
LPIS)

Způsobilé výdaje:
• stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
• nákup nemovitosti (max. 10 % celkové výše způsobilých výdajů)
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„ZEMĚDĚLCI“ – VYBRANÉ LIMITY
Sklady pro potřeby
prvovýroby

Max. 5 000 Kč/m3

Stáje pro skot (skupinové
ustájení)

Max. 40 000 Kč/ustajovací
místo

Stáje pro výkrm prasat nebo
odchov selat

Max. 12 000 Kč/ustajovací
místo

Traktor a samojízdné stroje

Max. 2 mil. Kč/ks

Zem. stroje - přívěsné
(tažené)

Max. 1,2 mil. Kč/ks

Zem. stroje - nesené,
polonesené (zapojené v
třibodovém závěsu traktoru)

Max. 500 tis. Kč/ks
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FICHE 3 („PODNIKATELÉ“)
Žadatel dotace:

mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech

(+ zemědělští podnikatelé)
Výše dotace:

25 %; 35 %; 45 %

Forma podpory: de minimis (případně režim blokové výjimky)
Způsobilé výdaje:

• stavební obnova či nová výstavba provozovny nebo kanceláře
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost (vozy pouze v kategorii N1, bez podkategorie
N1G = ne terénní nákladní vozidla)
• nákup nemovitostí (max. 10 % celkové výše způsobilých výdajů)
SUCHÁ LOZ 2020

FICHE 3 – PODPOROVANÉ CZ NACE
• C zpracovatelský průmysl (ne: zpracování oceli, uhlí, tabáku, zbraní, střeliva,
stavba lodí, výroba syntetických vláken)
• F stavebnictví (ne: developerská činnost)
• G velkoobchod a maloobchod a údržba motorových vozidel (ne: velkoobchod
kromě motorových vozidel, maloobchod s pohonnými hmotami)
• I ubytování, stavovaní a pohostinství
• J informační a komunikační činnosti (ne: tvorba programů a vysílání,
telekomunikační činnost)
• M profesní, vědecké a technické činnosti (ne: činnosti vedení podniku,
poradenství v oblasti řízení)

• N (ano: činnosti cestovní kanceláře, stavby a úpravy krajiny, administrativní a
kancelářské činnosti, pořádání konferencí a výstav, balící činnosti)
• P (ano: ostatní vzdělávání j.n.)
• R (ano: sportovní, zábavní a rekreační činnosti)

• S (ano: opravy počítačů, poskytování ostatních osobních služeb)
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FICHE 3 („PODNIKATELÉ“)
• Sportovní, zábavní, rekreační činnost a stravování POUZE ve vazbě na
objekt venkovské turistiky a nebo ubytování
• Projekt související s ubytovacím zařízením
•

musí být v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.

• kapacita min. 6, max. 40 lůžek (bez přistýlek)

• V případě pořízení vozidla kategorie N1 musí mít žadatel sídlo/trvalé
bydliště nebo provozovnu na území příslušné MAS
• Nelze pořídit zemědělské a lesnické stroje
• Nelze podpořit podnikání v oblasti dotačního poradenství
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„PODNIKATALÉ“ – VYBRANÉ LIMITY
Vozidlo kategorie N1

500 tis. Kč/ks

„KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů.

KATEGORIE N1: vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.“
Prováděcí vyhláška č. 341/2014 Sb. zákona č. 56/2001 Sb.
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FICHE 1 („ZEMĚDĚLCI“)
Princip finanční stránky projektu
Způsobilé výdaje
2 000 001 Kč a více

0 bodů

Způsobilé výdaje
1 000 001 Kč – 2 000 000 Kč

2 bodů

Způsobilé výdaje
800 001 Kč – 1 000 000 Kč

4 bodů

Způsobilé výdaje
400 001 Kč – 800 000 Kč

6 bodů

Způsobilé výdaje
50 000 – 400 000 Kč

8 bodů

Princip podpory malého a
středního podnikání
Velký podnik

0 bodů

Střední podnik

1 bodů

Malý podnik

2 bodů

Mikropodnik

3 bodů

Nutné doložit přílohu č. 5 Pravidel

Princip zaměstnanosti
Nové, trvalé pracovní místo v
rozsahu úvazku do 0,49

0 bodů

Nové, trvalé pracovní místo v
rozsahu úvazku 0,5 a více

2 bodů

Minimální počet bodů: 5
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FICHE 3 („PODNIKATELÉ“)
Princip finanční stránky projektu

Princip zaměstnanosti

Způsobilé výdaje
800 001 Kč a více

1 bodů

Nové, trvalé pracovní místo v
rozsahu úvazku do 0,49

0 bodů

Způsobilé výdaje
500 001 Kč – 800 000 Kč

2 bodů

Nové, trvalé pracovní místo v
rozsahu úvazku 0,5 a více

2 bodů

Způsobilé výdaje
300 001 Kč – 500 000 Kč

3 bodů

Způsobilé výdaje
50 000 – 300 000 Kč

4 bodů

Minimální počet bodů: 3
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NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Musí mít přímou vazbu na projekt.

Musí být odváděny odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Lze počítat i FO, pokud je v Registru ekonomických činností datum
vzniku do 24 měsíců od podání žádosti o dotaci na MAS. (Lze použít
pouze u jedné žádosti o dotaci.)

Do 6 měsíců od přijetí peněz; musí trvat po dobu udržitelnosti (3 nebo
5 let)
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VÝDAJE PROJEKTU

Nezpůsobilé výdaje
Způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace
Dotace

Projekt
(celkové výdaje
projektu)
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ROVNOST BODŮ?
1. Absolutní výše dotace
• Od nižší k vyšší částce dotace -> upřednostněna nižší

2. Spolufinancování
• Výpočet: (celkové výdaje projektu – dotace) / celkové výdaje projektu * 100
-> upřednostněny budou projekty s procentuálně vyšší spoluúčastí

3. Nezaměstnanost v obci realizace
• Zvýhodněný projekt bude s místem realizace s vyšším podílem nezaměstnaných osob
sledovaného k datu 31. 12. 2018
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NA CO DOTACE NELZE
• Prosté nahrazení investice

• Pořízení použitého movitého majetku (nový majetek = vyroben do 3 let
od podání ŽoD, nepoužíván)
• Nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv, herbicidů, pesticidů
• DPH (platí pro plátce DPH)
• Kotle na biomasu a bioplynové stanice a technologie na výrobu el.
energie
• Závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů
• Výdaje do včelařství, rybolovu, akvakultury včetně jejich produktů
• Obnova vinic, oplocení vinic a sadů

• Technologie pro zpracování vinných hroznů
• Nákup vozů kategorie L, M a N (kromě N1 ve fichi 3)
• Technologie na výrobu elektřiny
• Výdaje na umístění (parkování) vozidel
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OBECNÉ PODMÍNKY
Dotace lze poskytnou na investice!

Předmět dotace je veden v účetnictví jako investice (zákon č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; vlastní směrnice)
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OBECNÉ PODMÍNKY
Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek!

„…takový projekt, jehož výsledkem je plně provozuschopný, účinný a účelný

celek ve smyslu plnění cílů operace/ projektu i bez realizace dalších projektů“
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OBECNÉ PODMÍNKY

Vznik výdajů nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS!
•

Záloha, faktura… – vše musí být časově až po podání na MAS

Do 100 tis. Kč na celý projekt možnost platit hotově, jinak vše z
VLASTNÍHO účtu!
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OBECNÉ PODMÍNKY

Žadatel projekt nejdřív zaplatí „ze svého“, až následně je mu
proplacena dotace!

Žadatel musí být vlastníkem předmětu dotace!
• Pozor na úvěry a jejich podmínky
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OBECNÉ PODMÍNKY
Nesmí být majetková/příbuzenská provázanost subjektů
(prodávajícího, kupujícího)!
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OBECNÉ PODMÍNKY
Právnické osoby (mimo právnické osoby veřejného práva a
registrované mimo režim veřejných rejstříků) musí být zapsány v
EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ!
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ZAKÁZKY
Do 20 000 Kč (bez DPH)

Nákup přímo (max. do výše 100 tis. Kč
bez DPH za projekt)

20 001 Kč – 500 000 Kč (bez DPH)

Cenový marketing „malý“
(s doložením při žádosti o platbu)

500 001 Kč – 2 000 000 Kč (bez DPH)
dodávky a služby
500 001 Kč – 6 000 000 Kč (bez DPH)
stavební práce
2 000 001 Kč (bez DPH), resp. 6 000 0001 Kč,
a více

Cenový marketing „velký“
(s doložením při žádosti o dotaci,
resp. do 70 kalendářních dnů od
podání na SZIF)
Výběrové/zadávací řízení

Viz Pravidla a Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI
• Žádost o dotaci je generována z Portálu Farmáře
• Přístup je možné osobně zřídit na Oddělení příjmu žádostí SZIF Uherské Hradiště
(Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště)

• Žádost se podává elektronicky přes Portál Farmáře
• Včetně příloh (pouze výjimečně možno v listinné podobě)

• Celý postup podání žádosti je na webu MAS
• Je-li problém s podáním ŽoD, udělejte screenshot obrazovky a pošlete MAS na email
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VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

•

Použijte návod v „instruktážním listu“ k vyplnění žádosti o dotaci.

•

Pozor na „připravit žádost pro elektronický podpis“, žádost se
uzavře a nelze ji dále měnit.
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PŘÍLOHY - SPOLEČNÉ
• Správní akt stavebního úřadu (platný ke dni podání ŽoD na
MAS; pravomocný ke dni podání na SZIF)
• Projektová dokumentace označená stavebním úřadem

stavební
akce

• Znalecký posudek ceny nemovitosti

• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie s rozměry
(pokud není již v projektové dokumentaci)
• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu
projektu

netýká se
mobilních
technologií

• Fotodokumentace stávajícího stavu
• Formulář finančního zdraví (pro projekty nad 1 mil. Kč)
• Prohlášení o zařazení podniku (tj. Příloha č. 5 Pravidel)
Viz Pravidla (str. 31-32)
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PŘÍLOHY – FICHE 1 (ZEMĚDĚLCI)
• Souhlasné stanovisko MŽP při výstavbě/rekonstrukci
oplocení pastevního areálu nebo chovu vodní drůbeže
• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní
prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů

Viz Pravidla (str. 42)
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PŘÍLOHY – FICHE 3 (PODNIKATELÉ)
• Projekty v činnosti CZ NACE I (ubytování, stavovaní a
pohostinství) a R (sportovní, zábavní a rekreační
činnosti) doklad návštěvnosti objektu venkovské
turistiky
• Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být
modernizována
• Karta majetku znovupoužitého majetku

Viz Pravidla (str. 58)

Pouze u
režimu
blokové
výjimky
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PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI
ŽoD podepsaná od MAS (tj. s elektronickým podpisem)

Žadatel

Kontrola ŽoD
Oprava, doplnění

MAS

SZIF

Oprava,
doplnění

Podání žádosti na MAS i na SZIF probíhá skrze Portál farmáře!

SUCHÁ LOZ 2020

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti ŽoD
• MAS může 2x vyzvat k opravě/doplnění

• Věcné hodnocení

• Výběr projektů

Proběhne do 15. 4. 2020

POSTUP NA MAS

• Vybranou ŽoD žadatel přes svůj účet na Portále farmáře pošle na
SZIF (do 15. 4. 2020!)

Viz Vnitřní předpis č. 01/2017 Interní postupy Program rozvoje venkova MAS Východní Slovácko, z. s.
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CO MÁM TEĎ DĚLAT?
Kdo napíše Žádost o dotaci?
• Žadatel sám nebo zpracovatel

Pokud nemáte přístup na Portál farmáře – nutné zřídit na SZIF v UH

Vygenerovat & vyplnit Žádost (i s přílohami)

Odeslat na MAS dle postupu do 28. 2. 2020 (23:59:59)
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DOPORUČUJEME
Čtěte Pravidla pro operaci 19.2.1!
• Sekce „Ke stažení“ https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Konzultujte své projekty se zaměstnanci MAS!

Projděte si sami a v klidu výzvu MAS, Fiche a tuto prezentaci
• Vše je dostupné na webu MAS Východní Slovácko
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SHRNUTÍ NA ZÁVĚR
• Příjem žádostí do 28. 2. 2020 (do půlnoci) přes Portál
farmáře

• Všechny potřebné dokumenty na webu MAS
www.masvychodnislovacko.cz

• Záměr a případné problémy s podáním je vhodné
konzultovat s pracovníky MAS

SUCHÁ LOZ 2020

KONTAKTY
Milan Bauka, milanbauka@seznam.cz, +420 604 164 264
Pavel Rada, radapavel@email.cz, +420 605 820 358

Vojtěch Surmař, vychodnislovacko@gmail.com, +420 606 863 992

Kancelář MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72
687 53
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