Dodatek č. 1 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1.
vydané roku 2009 Ministerstvem zemědělství České republiky
Dodatek č. 1 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. zjednodušuje a sjednocuje znění
některých podmínek pro opatření Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 (PRV). Znění
zakotvená v tomto dodatku se od 8. kola příjmu Žádostí o dotaci automaticky promítají i do
znění jednotlivých Fichí všech místních akčních skupin vybraných k podpoře z PRV.

1) U opatření, kde je podpora poskytována v režimu de minimis, lze v souladu s Českým
přechodným rámcem (rozhodnutí Komise N 236/2009 ze dne 7. 5. 2009) navazujícím
na Sdělení Komise (Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory
zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize) poskytnout
podporu až do výše 500 0001 EUR za podmínky, že souhrnná částka podpory de
minimis a podpory poskytnuté podle tohoto režimu nepřesáhne v období od 1. ledna
2008 do 31. prosince 2010 částku 500 000 EUR pro jeden subjekt.
2) Povinnou přílohou k podpisu Dohody o poskytnutí dotace je osvědčení právního
statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu
podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie. Je-li osvědčením právního
statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence
zemědělského podnikatele, osvědčení právního statutu nepředkládá.
3) U opatření, kde je v kapitole Další podmínky uvedeno:
Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována
dotace z PRV z jiných finančních nástrojů EU ani z jiných národních veřejných
zdrojů; C.
se znění podmínky nahrazuje takto:
Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je požadována dotace
z PRV z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných
fondů Evropské unie; C.
navíc se u opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby a
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví k výše uvedené podmínce doplňuje:
Projekt realizovaný obcí nebo svazkem obcí může být dofinancován z rozpočtů
územních samosprávných celků, a to do výše rozpočtu projektu, ze které je
odečtena výše dotace
4) V čestném prohlášení, které se předkládá jako povinná příloha k Žádosti o dotaci se
znění odrážky
-

1

prohlašuji, že způsobilé výdaje projektu na které je požadována dotace
nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny jiným
finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů

Pro přepočet částky bude při proplacení dotace použit měsíční kurz Evropské centrální banky měsíce podpisu
Dohody o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF.

nahrazuje takto:
-

prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a
nebudou po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny z rozpočtových
kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.

V rámci 8. kola příjmu Žádostí o dotaci bude tato formulace čestného prohlášení
zakotvena v Dohodě o poskytnutí dotace.
5) V případě mimořádně objemné dokumentace k zadávacímu řízení s velkým počtem
nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly
dokumentace na místě u příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek
v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel a
archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let.
6) V případě nákupu strojů a technologií se k Žádosti o proplacení přikládá pouze doklad
o posouzení shody – ES prohlášení o shodě – prostá kopie; D jinak K. Technickou
dokumentaci k výrobku musí být žadatel schopen předložit k nahlédnutí při kontrole
na místě.
7) Osnova projektu
-

Ve všech opatřeních se v závazné osnově projektu v kapitolách týkajících
se preferenčních kritérií uvádí pouze informace, které se týkají
preferenčních kritérií stanovených fichí dané MAS.

-

V případě, že je Fiche MAS tvořena kombinací více opatření, musí Osnova
projektu, předkládaná jako povinná příloha Žádosti o dotaci obsahovat
veškeré údaje, uvedené v závazných vzorech Osnovy projektu u dotčených
opatření, pokud z nich projekt čerpá způsobilé výdaje (tj. Osnova projektu
je tvořena kombinací závazných vzorů Osnovy projektu jednotlivých
opatření). S ohledem na tuto úpravu není nutné zachovat číslování
jednotlivých kapitol Osnovy.

8) Ve všech opatřeních je sankce za:
-

nepředložení soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům
při podání Žádosti o proplacení D jinak C.
nepředložení účetních/daňových dokladů D, jinak. K
nepředložení dokladu o uhrazení závazku dodavateli D, jinak K

9) Zmírnění sankce u povinné přílohy:
V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů kolaudační
souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu

není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí
- originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak C.
10) Str. 213, Opatření III.2.1., Podopatření III.2.1.1., Seznam příloh, část a) Povinné
přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, znění bodu 18) je následující:
V případě záměru a) půdorys stavby/dispozice technologie v odpovídajícím měřítku –
pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu rozhodnutí
nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení – prostá kopie.
11) Str. 213, Opatření III.2.1., Podopatření III.2.1.1., Seznam příloh, část a) Povinné
přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, znění bodu 19) je následující:
V případě záměrů a) a b) katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu
v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a
měřítko mapy – prostá kopie.
12) Str. 268, Opatření III.3.1., Příloha D: v tabulce se na všech místech, kde je uvedeno 25
let nahrazuje „30 let“.
13) Str. 269, Opatření III.3.1., Příloha E – v tabulce se na všech místech, kde je uvedeno
25 let nahrazuje „30 let“.
14) Podmínka platná od 9. kola příjmu Žádostí o dotaci:
Str. 246, Opatření III.2.2., Seznam příloh, část a) Povinné přílohy předkládané při
podání Žádosti o dotaci – přidává se bod 10) takto:
„V případě Žádosti o dotaci na investice do kulturního dědictví venkova doklad, že se
jedná o kulturní dědictví, např. formou stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, stanoviska/posudku příslušného pracoviště Národního památkového
ústavu, výpisem z registru kulturních památek, rozhodnutím zastupitelstva obce,
posudkem odborně způsobilé osoby – originál nebo úředně ověřená kopie.“
Zapracování změn týkajících se předkládání povinných a nepovinných příloh a zjednodušení
administrativních postupů do Samostatné přílohy 9 Pravidel IV.1.1. ve formě Dodatku č. 1
bylo uloženo Sekci rozvoje venkova Poradou ministra dne 3. září 2009. Tento Dodatek
vstupuje v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

V Praze dne 6. listopadu 2009.

