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Obsah semináře

• Seznámení s Výzvou

• Informace k Fichím

• Portál farmáře

• žádost

• dotazy



Výzva č. 1

• Vygenerování žádosti ve formátu PDF, vyplnění 
včetně příloh a doručení elektronické verze (např. na 
USB flash) na kancelář MAS v termínu

• Termín příjmu žádostí: od 14. 7. 2017 do 28. 7. 2017 
do 12 hodin v termínech uvedených jako úřední dny:

Po, St:8:00 - 17:00

Út, Čt, Pá: 8:00 - 12:00, 

• vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který 
je nutno rezervovat.



Výzva č. 1
• Doporučujeme konzultace s pracovníky MAS během 

vyplňování žádosti

• Po předložení žádosti administrativní kontrola pracovníky 
MAS, vyzvání k opravě (maximálně 2x), na opravu 5 
pracovních dnů

• Hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, hodnocení 
schválí Rada spolku a budou oznámeny výsledky

• Verifikovanou (MAS) Žádost o dotaci a přílohy žadatel 
nahraje prostřednictvím svého účtu na Portálu farmáře a 
podá na RO SZIF Olomouc, nejpozději do termínu 
registrace na RO SZIF, tj. do 29.9.2017



Výzva č. 1

• RO SZIF provede administrativní kontrolu, kontrolu 
dalších podmínek, lhůta 56 pracovních dnů, možnost 
odstranění nedostatků např. výběrové řízení, stavební 
povolení

• Žádost schválena k poskytnutí dotace z PRV, žadatel 
vyzván přes Portál farmáře k podpisu Dohody

(podrobně vlastní Výzva: alokace,…)



Informace k Fichím
• Fiche 1: Investice do zemědělských podniků (17.1.a)

• Fiche 2: Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností - podnikání, agroturistika 
(19.1.b)

• Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů (17.1.b)

• Jednotlivé fiche vždy obsahují vazbu na konkrétní 
opatření PRV, min. a max. způsobilých výdajů, 
definici žadatelů/příjemců, hodnotící kritéria, …..

• (ukázka a citace 19.2.1)



Portál farmáře

• Žadatel musí mít účet na Portálu farmáře
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

• Pokud žadatel nemá, udělat jako první(!) krok

• Elektronická žádost se „ověřuje“ osobně na RO SZIF v 
Olomouci (Blanická 1)



Žádost o dotaci
• Dotace ex-post (nutnost předfinancovat, např. úvěrem)
• Realizace do 24 měsíců od podpisu Dohody
• Žádost max. do výše alokace výzvy v dané fichi
• Uznatelnost výdajů ke dni podání žádosti na MAS (např. uzavření 

smlouvy na nákup stroje)
• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení 

dotace na účet příjemce dotace
• V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo, musí 

vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na jeho účet. Závazek počtu nově vytvořených 
pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na 
účet příjemce dotace v případě, že v době vytvoření pracovních míst 
je příjemce dotace malý nebo střední podnik 



Žádost o dotaci
• Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u 

projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč 

• Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 
nebo je rovna 400 000,-Kč bez DPH, nebo 500 000,-
Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána 
žadatelem/příjemcem dotace, který není 
zadavatelem podle §4 odst. 1 až 3 ZZVZ, je 
žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit 
výběrové řízení dle Příručky pro zadávání veřejných 
zakázek



Žádost o dotaci

• Pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 
400 000,-Kč bez DPH, nebo 500 000,-Kč bez DPH v 
případě, že je zakázka zadávána 
žadatelem/příjemcem dotace, který není 
zadavatelem podle §4 odst. 1 až 3 ZZVZ, je žadatel 
povinen postupovat transparentně a 
nediskriminačně. Za průkazný způsob lze považovat 
záznam -tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, 
která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový 
přehled (tzv. cenový marketing).



Žádost o dotaci

• Příloha žádosti: pravomocné stavební povolení, 
vyjádření stavebního úřadu, ! – časté chyby



Žádost o dotaci

• Příloha žádosti: pravomocné stavební povolení, 
vyjádření stavebního úřadu, ! – časté chyby

• Pravidla v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921


Děkuji za pozornost
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