
SEMINÁŘ

PRO ŽADATELE

Výzva MAS Radbuza č. 6 k předkládání žádosti 

o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova  

na období 2014 – 2020   

3. 6. 2021

(nám. ČSA 24, Stod – kancelář MAS) 



HARMONOGRAM SEMINÁŘE

⚫ 10:00 – Zahájení 

⚫ 10:10 – Žádost o podporu na Portálu farmáře 

⚫ 10:30 – Představení výzvy, způsob hodnocení projektů

⚫ 10:50 – Popis jednotlivých Fichí

⚫ 11:00 – Diskuze

⚫ 11:15 – Závěr
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PORTÁL FARMÁŘE 
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⚫ Portál farmáře – informační portál (dostupný přes 

internetové stránky www.eagri.cz/prv a www.szif.cz)

⚫ Přístup mají pouze registrovaní žadatelé. 

⚫ Žadatel může získat registraci, resp. uživatelské jméno 

a heslo na Portál farmáře osobním podáním žádosti na 

místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF 
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http://www.szif.cz/


⚫ Pro podání Žádosti o dotaci je potřeba mít přístup na 

Portál farmáře 

⚫ Na webových stránkách SZIF je zveřejněn přesný 

návod na vygenerování formuláře Žádosti o dotaci a 

jeho následné podání na MAS a RO SZIF

Odkaz:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%

2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatre

ni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351

443271.pdf
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https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf






Nejprve je potřeba vybrat vpravo nahoře možnost Nová podání 

a následně srolovat až k možnosti Žádosti o dotaci přes MAS





1. Zde se automaticky 

zobrazí údaje o žadateli, 

které zadal při registraci na 

Portál farmáře 

2. Z rozklikávacího menu je 

potřeba vybrat Fichi, do které 

chci podat Žádost o dotaci

3. Zde je potřeba vyplnit název 

projektu
4. Generovat 

žádost 
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Nejprve je potřeba 

Žádost uložit a následně 

odeslat na MAS
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POSTUP PRO DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI PO 

VÝZVĚ MAS
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V případě, že je Žádost o dotaci bez připomínek, 

MAS ji rovnou podepíše a žadatel již není 

vyzýván k úpravě. U statusu žádosti je patrný 

elektronický podpis MAS.
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Pokud je žádost elektronicky 

podepsaná MAS (tedy bez připomínek), 

odešle ji žadatel v ve stanoveném 

termínu na RO SZIF.

Pokud MAS požaduje upravit Žádost o dotaci, žadatel 

ji přepracuje a znovu odesílá na MAS.



UPOZORNĚNÍ 

⚫ Garantovaná doba funkčnosti Portálu Farmáře je 

v pracovní dny v rozmezí 8:00 - 18:00, poté se 

provádějí různé aktualizace apod., a může při 

podávání Žádosti o dotaci nastat neočekávaná 

chyba

⚫ Podání Žádosti o dotaci by nemělo probíhat na 

poslední chvíli z důvodu možnosti výpadků 

systému

⚫ Doporučujeme nastavit si na Portálu Farmáře 

zasílání informačních emailových zpráv na vaši 

emailovou adresu o odeslaných dokumentech ze 

SZIF
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PRAVIDLA PRO ŽADATELE A 

PŘÍJEMCE PRO OPERACI 19.2.1

⚫ Veškeré podrobnosti o čerpání dotace naleznete v 

Obecných a specifické podmínkách pro poskytnutí 

dotace, platných pro rok 2021: 

⚫ https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_an

on%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2

Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1608018102065.p

df
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https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1608018102065.pdf


VÝZVA - INFORMACE

⚫ Vyhlášena 17.5., ukončena 30. 6. 2021 

⚫ Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2021

⚫ Celková výše alokace na výzvu: 8 789 727,-

⚫ Min. výše projektu: 50 000,- Kč (celkové způsobilé 

výdaje)

⚫ Max. výše projektu: 5 000 000,- Kč. (celkové způsobilé 

výdaje)

⚫ Forma financování – Ex post

⚫ Projekt lze realizovat na území MAS Radbuza

⚫ Projekt musí být v souladu s SCLLD příslušné MAS!
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VYHLÁŠENÉ FICHE A ALOKACE 
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Číslo 

Fiche
Název Fiche Vazba Fiche na článek

Alokace

pro výzvu

3
Podpora nezemědělského 

podnikání

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora 

investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností

2 000 000,-

4 Lesnická infrastruktura 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Lesnická infrastruktura 
2 000 000,-

9 Neproduktivní investice v lesích Článek 25, Neproduktivní investice v lesích 1 000 000,-

12
Podpora obnovy a rozvoje 

venkova

Článek 20, Základní služby a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech, písmeno                    

a) Veřejná prostranství v obcích,                          

b) Mateřské a základní školy, e) Vybrané 

kulturní památky, f) Kulturní a spolková 

zařízení včetně knihoven

3 789 727,-



ŽÁDOST O DOTACI (ŽOD)

⚫ Žadatel může na danou Fichi ve výzvě MAS podat 

pouze jednu Žádost o dotaci

⚫ Žádost musí být vygenerována z účtu žadatele na 

Portálu Farmáře 

⚫ Žadatel po vyplnění předává kompletně vyplněný 

formulář Žádosti o dotaci včetně příloh elektronicky 

přes Portál Farmáře na MAS v termínu stanoveném 

výzvou 

⚫ Vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich 

velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě, 

a to v termínu stanoveném výzvou MAS
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HARMONOGRAM HODNOCENÍ 
⚫ Administrativní kontrola 

 provedena do 15 pracovních dnů od uzávěrky příjmu žádostí 

 výzva k doplnění žádosti (5 pracovních dní), oprava maximálně 2x – poté 

ukončení procesu administrace žádosti

⚫ Věcné hodnocení

 provedeno Výběrovou komisí do 20 pracovních dnů od ukončení administrativní 

kontroly u projektů, které nebyly v rámci této kontroly vyřazeny

⚫ Výběr projektů

 proveden Výkonnou radou do 20 pracovních dnů od ukončení věcného 

hodnocení u projektů, které nebyly v rámci hodnocení vyřazeny

⚫ Administrace na RO SZIF 

 projekty bez VŘ cca 5 měsíců od podání žádosti na SZIF

 projekty s VŘ cca 7 měsíců od podání žádosti na SZIF
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ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

⚫ Výdaje vznikly nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci 

na MAS a byly skutečně uhrazeny nejpozději do data 

předložení Žádosti o platbu (za vznik výdaje je 

považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření 

smlouvy)

⚫ Hrazeny bezhotovostně, v případě hotovostní platby 

limit 100 tis. Kč v rámci projektu 

Dotaci nelze obecně poskytnout na:

⚫ Pořízení použitého movitého majetku 

⚫ DPH u plátců v případě, že si mohou DPH nárokovat u 

finančního úřadu
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PREFERENČNÍ KRITÉRIA 

⚫ Kritéria, podle kterých jsou podaným projektům 

přiřazovány body při věcném hodnocení 

⚫ Preferenční kritéria jsou uvedena ve formuláři Fiche, 

uveřejněného na webu MAS 

⚫ Pro splnění podmínek věcného hodnocení je potřeba 

získat alespoň 50% z celkového počtu bodů za danou 

Fichi

⚫ Doporučujeme si před podáním Žádosti o dotaci 

vyhledat konkrétní Fichi a zkusit si vypočítat počet 

bodů, na které má žadatel nárok 
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Dotaci lze poskytnout pouze na následující investiční výdaje: 

⚫ Stavební obnova či nová výstavba provozovny, malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně 

stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí), 

⚫ pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost  (nákup 

zařízení, užitkových vozů kategorie N1, hardware, software) 

⚫ doplňující výdaje jako součást projektu (např. oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) –

maximálně 30%, 

⚫ nákup nemovitosti. 

Výše dotace 

⚫ Výše podpory je 25 – 45% způsobilých výdajů podle velikosti podniku žadatele

Definice žadatele/příjemce dotace 

⚫ Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
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FICHE 3 – PODPORA 

NEZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ



Dotaci lze poskytnout pouze na následující investiční výdaje: 

⚫ Výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů (mosty, propustky atd.)

⚫ vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky atd.)

⚫ nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí), 

⚫ projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, 

⚫ nákup pozemku. 

Výše dotace 

⚫ Výše podpory je 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Definice žadatele/příjemce dotace 

⚫ držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé), 

⚫ sdružení s právní subjektivitou nebo spolky,

⚫ obce a právnické osoby zřízenými nebo založenými obcemi,

⚫ dobrovolné svazky obcí. 
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FICHE 4 – LESNICKÁ INFRASTRUKTURA 



FICHE 9 – NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE 

V LESÍCH 
Dotaci lze poskytnout pouze na následující investiční výdaje: 

⚫ Výstavba, značení a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů) včetně 

zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí atd.,

⚫ výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, 

⚫ opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, 

zábradlí)

Výše dotace 

⚫ Výše dotace je 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace 

⚫ Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí 

lesa), 

⚫ sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců nebo vypůjčitelů PUPFL. 
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FICHE 12 – PODPORA OBNOVY A 

ROZVOJE VENKOVA

V rámci této Fiche lze podpořit projekty z následujících oblastí:

⚫ Veřejná prostranství v obcích

⚫ Mateřské a základní školy

⚫ Vybrané kulturní památky

⚫ Kulturní a spolková zřízení včetně knihoven
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH
Dotaci lze poskytnout pouze na následující investiční výdaje: 

⚫ Vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce (zatravnění, osvětlení 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),

⚫ vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru 

veřejného prostranství – herní a vodní prvky (např. kašny, fontány),

⚫ doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné plochy) – maximálně 

30% projektu,

⚫ nákup pozemku. 

Výše dotace 

⚫ Výše podpory je 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace: Obec nebo svazek obcí
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MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dotaci lze poskytnout pouze na následující investiční výdaje: 

⚫ Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a 

hygienického zařízení, 

⚫ pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího 

zařízení,

⚫ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, oplocení, venkovní mobiliář a herní prvky 

v případě základní školy) – maximálně 30% projektu,

⚫ nákup pozemku. 

Výše dotace: Výše podpory je 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace 

⚫ Obec nebo svazek obcí, 

⚫ příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,

⚫ školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou 

zřízeny krajem či organizační složkou státu

32



VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 
Dotaci lze poskytnout pouze na následující investiční 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) – maximálně 30% 

projektu,

⚫ nákup pozemku. 

Výše dotace 

⚫ Výše podpory je 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace 

⚫ Obec nebo svazek obcí,

⚫ příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,

⚫ nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), 

⚫ registrované církve a náboženské společnosti.
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KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ
Dotaci lze poskytnout pouze na následující investiční výdaje: 

⚫ Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, 

umývárny, toalety) včetně obecních knihoven,

⚫ pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 

knihoven,

⚫ doplňující výdaje jako součást projektu (např. oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, 

zabezpečovací prvky) – maximálně 30% projektu,

⚫ nákup pozemku. 

Výše dotace: Výše podpory je 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Definice žadatele/příjemce dotace 

⚫ Obec nebo svazek obcí, 

⚫ příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, 

⚫ nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské 

společnosti.

34



OBECNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI

⚫ 1) Povolení stavebního úřadu – pouze v případě, že

projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu – platné ke

dni podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.

⚫ 2) Projektová dokumentace – pouze v případě, že projekt/část

projektu podléhá řízení stavebního úřadu. Projektová

dokumentace, která je předkládaná k řízení stavebního úřadu

musí být ověřená stavebním úřadem – prostá kopie (lze předložit

v listinné podobě).

⚫ 3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – musí být

v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů

stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou

projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu–

prostá kopie.
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⚫ 4) Katastrální mapa – včetně vyznačení 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) –

prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).

⚫ 5) Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele –

u projektů nad 1.000.000 Kč, podmínka splnění finančního

zdraví se nevztahuje na: obce, svazky obcí, příspěvkové

organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně

prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob,

církevní organizace a náboženské společnosti, nadace a

veřejné VŠ a školní statky/podniky.
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OBECNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI



⚫ 6) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků,

malých a středních podniků podle velikosti – dokládá se

v případě, že žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo

se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do

určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de

minimis.

⚫ 7) Znalecký posudek – v případě nákupu nemovitosti jako

výdaje, ze kterého je stanovena dotace. Znalecký posudek nesmí

být starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS -

prostá kopie.
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OBECNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI



SPECIFICKÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O 

DOTACI

⚫ Jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1, část Specifické 

podmínky pro aktivity jednotlivých článků, a to vždy u 

konkrétní Fiche

⚫ https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2F

dokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F19

21%2F1608018102065.pdf
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NEPOVINNÉ PŘÍLOHY 

⚫ Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro

operaci 19.2.1, může žadatel doložit k Žádosti o dotaci

přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních

kritérií ve formuláři Fiche, pokud požaduje bodové

zvýhodnění

⚫ Pro výzvu č. 6 je stanovena nepovinná příloha pouze

pro preferenční kritérium „Vazba projektu na

strategické dokumenty“

⚫ V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za

preferenční kritérium dokládá jako přílohu žádosti o

podporu prostou kopii dotčené části strategického

dokumentu, se kterým je předkládaný projekt v

souladu.
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NEPOVINNÉ PŘÍLOHY 

⚫ Žadatel zároveň soulad projektu se strategickým

dokumentem uvede také ve formuláři Žádosti o dotaci,

kde konkrétně popíše aktivity/skutečnosti, na základě

kterých bude možno posoudit, zda splňuje toto

preferenční kritérium.

⚫ Uvede zejména typ strategického dokumentu a

konkrétní kapitoly, v jejichž souladu je realizace

projektu. K žádosti o podporu žadatel rovněž doloží jako

přílohu prostou kopii dotčené části strategického

dokumentu.
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


