
Seminář pro žadatele v rámci 
CLLD MAS Sokolovsko 

Program rozvoje venkova (PRV) 
Datum a místo: 

2. března 2017, Královské Poříčí

Přednášející: Mgr. Michaela Polláková

Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001568



Program:

1) Představení výzvy včetně příloh výzvy

2) Obecné podmínky

3) Společné podmínky

4) Představení vyhlášených Fichí

5) Portál farmáře – generování, vyplnění a 
podání žádosti o dotaci

6) Diskuze
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Základní údaje o 1. výzvě

• Termín vyhlášení výzvy: 20. února 2017

• Termín příjmu žádostí:  od 13.3.2017 do 26.3.2017

nutná telefonická rezervace! PO-ČT 8,30-15,00; PÁ 8,30-13,00

• Místo podání žádosti: kancelář MAS,

2. patro MěÚ Březová

Nám. Míru 230, Březová 

• Termín registrace na RO SZIF:  14.7.2017

• Min. výše způsobilých výdajů: 50 tisíc Kč na projekt

• Max. výše způsobilých výdajů: 5 milionů Kč na projekt

• Územní vymezení: území celé MAS
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Území MAS

4



Povinné přílohy výzvy při podání Žádosti na MAS

• Projekt/část podléhá řízení stavebního úřadu: povolení
stavebního úřadu, ověřená projektová dokumentace

• Půdorys stavby/ dispozice technologie s vyznačením rozměrů

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu

• Formuláře pro posouzení finančního zdraví

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků,
malých a středních podniků – Příloha 5 Pravidel

• Nákup nemovitostí: znalecký posudek

• Přílohy MAS: doložení zajištění prostředků na předfinancování,
smlouva o spolupráci či partnerská smlouva

• + specifické přílohy definované pro jednotlivé Fiche 5



Povinné přílohy předkládané po zaregistrování 
Žádosti na RO SZIF

• Dokumentace k výběrovému řízení

• Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku
výběrového/zadávacího řízení

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody

• Potvrzení o bezdlužnosti

• Čestné prohlášení k de minimis

• + specifické přílohy definované pro jednotlivé Fiche
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Program rozvoje venkova 
ČR 2014 - 2020

Obecné podmínky
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Obecné podmínky

• Ex-post financování, žádné etapy ani zálohy,
žadatel si financování nejprve zajišťuje z vlastních
zdrojů.

• Délka realizace max. 24 měsíců od podpisu
Dohody.

• Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání
ŽoD na MAS.

• Pracovní místo je třeba udržet 3 roky od
proplacení dotace u MSP a 5 let u velkých podniků
(lze započíst i FO podnikající méně než 2 roky).
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Obecné podmínky

• U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze
kterých se počítá dotace, se dokládá finanční
zdraví žadatele.

• Stavební povolení musí být při podání žádosti o
dotaci na MAS.

• Výběrové řízení musí být hotové před podpisem
Dohody o poskytnutí dotace.

• Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré
doklady k dotaci nejméně 10 let od proplacení
dotace.
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Obecné podmínky - Žádost o dotaci

• Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za
každou Fichi.

• Za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné podat
pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na
stejný předmět dotace.

• Žadatelem požadované bodové hodnocení, které vyplnil v
Žádosti o dotaci, může změnit příslušná MAS na základě
rozhodnutí Výběrového orgánu MAS, pouze pokud
žadatel vyplnil bodové hodnocení chybně.

• Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro
žadatele závazné od data podání Žádosti o dotaci na MAS,
tzn. že nemůže být ze strany žadatele/příjemce dotace po
podání Žádosti o dotaci jakkoliv měněno a upravováno.
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Obecné podmínky

• Žádost žadatel vygeneruje ze svého účtu žadatele na
Portálu farmáře a po jejím vyplnění předá na MAS v
termínu 13.3.-26.3.2017.

• Přijaté Žádosti prochází administrativní kontrolou MAS,
kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek.

• Žádosti, které nebyly vyřazeny v rámci těchto kontrol
hodnotí Výběrová komise dle preferenčních kritérií.

• Následuje výběr projektů doporučených k obdržení dotace
prostřednictvím Programového výboru.

• Žadatel je o výsledku informován do 5 dnů od schválení
výběru.

• V případě bodové shody, má přednost projekt s nižší
požadovanou dotací. 11



Obecné podmínky

• Po výběru projektů předá MAS vybrané Žádosti o
dotaci uzamčené svým elektronických podpisem
příslušnému žadateli spolu s přílohami
v elektronické podobě (ve formátu pdf), které
MAS verifikovala. Žadatel Žádost o dotaci
s přílohami pošle přes svůj účet na Portálu
Farmáře na příslušný RO SZIF v předem
dohodnutém termínu dle dané výzvy MAS, tj.
14.7.2017, k závěrečnému ověření jejich
způsobilosti před schválením.
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Obecné podmínky

• Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k
výběrovému/zadávacímu řízení včetně
aktualizovaného formuláře Žádosti nejprve na MAS
do 63. kalendářního dne od registrace Žádosti na RO
SZIF a po kontrole a ověření elektronickým podpisem
ze strany MAS, předkládá žadatel kompletní
dokumentaci na RO SZIF do 70 kalendářních dnů od
registrace Žádosti na RO SZIF.

• Na RO SZIF probíhá administrativní kontrola, kontrola
příloh, kontrola dokumentace k
výběrovému/zadávacímu řízení, kontrola přijatelnosti
a hodnocení projektů.
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Obecné podmínky

Dotaci nelze poskytnout:
• pořízení použitého movitého majetku
• zemědělské investice – nákup platebních nároků, zemědělských produkčních

práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování (pokud není ve Spec.
podmínkách uvedeno jinak)

• daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH u FÚ
nárokovat

• prosté nahrazení investice
• kotle na biomasu a bioplynové stanice
• závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů
• výdaje do včelařství
• zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu
• obnovu vinic, oplocení vinic a sadů
• technologie pro zpracování vinných hroznů
• nákup vozidel kategorie L, M, N (není- li ve Spec. pravidlech uvedeno jinak)
• pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie

14



Program rozvoje venkova
ČR 2014 - 2020

Společné podmínky
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Společné podmínky

• Lhůta vázanosti projektu: 5 let od data převedení dotace na
účet příjemce.

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální počet
bodů stanovených pro jednotlivou Fichi, tj. 40 bodů.

• Při nákupu nemovitosti – žadatel vlastníkem nejpozději k
datu podání Žádosti o platbu.

• Žadatel musí vytvořit pracovní místo nejpozději 6 měsíců
od převedení dotace na jeho účet. Závazek nového
pracovního místa 3 nebo 5 let.

• Pokud žadatel uplatnil nárok na vyšší míru dotace, musí
dodržet kategorii podniku, kterou deklaroval při podání
Žádosti, i ke dni podpisu Dohody.
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Představení vyhlášených Fichí
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Fiche 1 Vzdělávání pro rozvoj venkova
vazba Fiche na Nařízení PRV - čl.14 Předávání znalostí a informační akce

• Příjemce: subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné
předávání znalostí a informační akce.

• Příjemce musí mít k plnění úkolu příslušné kapacity v
podobě kvalifikovaných zaměstnanců s pravidelnou
odbornou přípravou.

• Vzdělávané subjekty a výše dotace: 

– subjekty působící v zemědělství, zprac.
zemědělských produktů či lesnictví (90 %),

– subjekty, jež jsou MSP (60 % pro střední a 70 % pro 
malý podnik). 18



Fiche 1 Vzdělávání pro rozvoj venkova

• Způsobilé výdaje: technické zabezpečení akcí,
výukové materiály, cestovní výdaje, lektorné,
tlumočení, mzda organizátora, nákup zboží a
služeb, občerstvení, výdaje spojené s pořádáním
exkurze, nákup kancelářských potřeb nutných
pro zabezpečení projektu, propagace akce, ad.

• Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a
kurzy odborné přípravy, které tvoří součást
běžných vzdělávacích programů nebo systému
středního a vyššího vzdělávání.
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Fiche 1 Vzdělávání pro rozvoj venkova

• Nezpůsobilé výdaje: ubytování účastníků, doprava mimo
dopravy na exkurzi, kauce na pronájem, akce zaměřené
na včelařství, výdaje na e-learning, pořízení majetku,
stravenky, alkohol v rámci občerstvení, atd.

• Počet účastníků:
• vzdělávací akce – min. 5, max. 15
• Informační akce – min. 15

• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti na MAS:
doklad o tom, že žadatel má vzdělání v předmětu své
činnosti.

• Alokace 2017: 250.000 Kč
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Fiche 1 Vzdělávání pro rozvoj venkova
Preferenční kritérium Body

Tvorba nových pracovních míst.

Žádné či menší než 0,5 pracovní místo.

Částečné pracovní místo, min. 0,5 úvazku. 

Min. 1,0 pracovního úvazku.

Min. 2,0 pracovního úvazku.
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Dopad projektu na obce dle počtu obyvatel obce/města.

Dotčené území má více než 10.000 obyvatel.

Dotčené území má 5.001-10.000 obyvatel.

Dotčené území má 2.501-5.000 obyvatel.

Dotčené území má 1.001-2.500 obyvatel.

Dotčené území má 501-1.000 obyvatel.

Dotčené území má méně než 501 obyvatel.
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9

12

15

Kvalita zpracování projektu – cíle a zdroje.

Nejasné cíle a zdroje.

Jasné cíle a zdroje, není předfinancování.

Jasné cíle a zdroje.
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Finanční náročnost projektu.

Částka ZVSD činí více než 0,5 mil. Kč.

Částka ZVSD činí max. 0,5 mil. Kč.

0

10

Dosud nepodpořený žadatel v rámci Programového rámce PRV ČR v CLLD MAS Sokolovsko.

Žadatel úspěšně žádal o 2 a více projektů CLLD.

Žadatel úspěšně žádal o 1 projekt CLLD.

Žadatel nezískal žádnou dotaci CLLD.

0
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Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace MAS Sokolovsko a metody CLLD.

Projekt řeší pouze povinnou publicitu.

Projekt obsahuje 1 propagaci MAS/CLLD.

Projekt obsahuje min. 2 propagace MAS/CLLD.

0

7

15

Součinnost subjektů soukromého a veřejného sektoru.

Projekt nezakládá součinnost subjektů.

Projekt zakládá součinnost subjektů.

0

10

Minimální počet 
bodů: 40
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Fiche 2 Podpora zemědělských subjektů
vazba Fiche na Nařízení PRV - čl.17, odst.1, písm. a) Investice do zemědělských 
podniků

• Příjemce: zemědělský podnikatel.
• Výše dotace: 50 %

– Navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce a + 10 % pro oblasti
LFA oblasti.

• Způsobilé výdaje:
– stavby, stroje a technologie v živočišné a rostlinné výrobě a pro

školkařskou výrobu, mobilní stroje pro zemědělskou výrobu
– peletárny jejich produkce bude spotřebována v zemědělském

podniku, nákup nemovitosti.

• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti na MAS:
souhlasné stanovisko MŽP, posouzení vlivu na ŽP nebo čestné
prohlášení, že záměr nepodléhá posouzení vlivu na ŽP.

• Alokace 2017: 8.000.000 Kč
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Fiche 2 Podpora zemědělských subjektů
Preferenční kritérium Body

Tvorba nových pracovních míst.

Žádné či menší než 0,5 pracovní místo.

Částečné pracovní místo, min. 0,5 úvazku. 

Min. 1,0 pracovního úvazku.

Min. 2,0 pracovního úvazku.

Min. 3,0 pracovního úvazku.
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Dopad projektu na obce dle počtu obyvatel obce/města, kde se daný projekt realizuje.

Dotčené území má více než 10.000 obyvatel.

Dotčené území má 5.001-10.000 obyvatel.

Dotčené území má 2.501-5.000 obyvatel.

Dotčené území má 1.001-2.500 obyvatel.

Dotčené území má 501-1.000 obyvatel.

Dotčené území má méně než 501 obyvatel.
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Kvalita zpracování projektu – cíle a zdroje.

Nejasné cíle a zdroje.

Jasné cíle a zdroje, není předfinancování.

Jasné cíle a zdroje.
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Finanční náročnost projektu.

Částka ZVSD činí více než 3,5 mil. Kč.

Částka ZVSD  v rozsahu 2.000.001- 3,5 mil. Kč.

Částka ZVSD  v rozsahu 1.000.001- 2 mil. Kč.

Částka ZVSD  v rozsahu 500.001- 1 mil. Kč.

Částka ZVSD činí max. 500.000 Kč.
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Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace MAS Sokolovsko a metody CLLD.

Projekt řeší pouze povinnou publicitu.

Projekt obsahuje 1 propagaci MAS/CLLD.

Projekt obsahuje min. 2 propagace MAS/CLLD.

0

7

15

Dosud nepodpořený žadatel v rámci Programového rámce PRV ČR v CLLD MAS Sokolovsko.

Žadatel úspěšně žádal o 2 a více projektů CLLD.

Žadatel úspěšně žádal o 1 projekt CLLD.

Žadatel nezískal žádnou dotaci CLLD.
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Minimální počet 
bodů: 40
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Fiche 3 Podpora lesnictví
vazba Fiche na Nařízení PRV - čl.17, odst.1, písm. c) Lesnická infrastruktura

• Příjemce: FO nebo PO hospodařící v lesích a držitelé
lesů, vč. sdružení s právní subjektivitou nebo spolků,
obce, a další.

• Výše dotace: 90 %

• Způsobilé výdaje: výstavba, rekonstrukce lesních cest
vč. souvisejících objektů (mostky, propustky, brody,
atd.) a technického vybavení (dopravní značky, body
záchrany, bezpečnostní zařízení, atd.), nezbytné
vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí,…),
projekční a průzkumné práce, nákup pozemku. 24



Fiche 3 Podpora lesnictví
• Způsobilé jsou pouze lesní cesty kategorie 1L a 2L. tj. účelové

komunikace, které jsou součástí lesní dopravní sítě, určené k
odvozu dříví, dopravě osob a materiálu a pro průjezd speciálních
vozidel. Umožňuje bezpečný celoroční nebo sezonní provoz.

• Dotaci nelze poskytnout na výstavbu či opravu lesních svážnic
(3L) a technologických linek (4L) nebo jejich rekonstrukce bez
zvýšení jejich třídy na lesní cestu 1L nebo 2L.

• Les a infrastruktura musí být zdarma přístupná veřejnosti.

• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti na MAS:
souhlasné vyjádření ÚHÚL, projektová dokumentace,
souhlasné stanovisko MŽP, výpis z KN ne starší než 3 měsíce.

• Alokace 2017: 3.000.000 Kč
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Fiche 3 Podpora lesnictví
Preferenční kritérium Body

Tvorba nových pracovních míst.

Žádné či menší než 0,5 pracovní místo.

Částečné pracovní místo, min. 0,5 úvazku. 

Min. 1,0 pracovního úvazku.
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Dopad projektu na obce dle počtu obyvatel obce/města, kde se daný projekt realizuje.

Dotčené území má více než 10.000 obyvatel.

Dotčené území má 5.001-10.000 obyvatel.

Dotčené území má 2.501-5.000 obyvatel.

Dotčené území má 1.001-2.500 obyvatel.

Dotčené území má 501-1.000 obyvatel.

Dotčené území má méně než 501 obyvatel.
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Kvalita zpracování projektu – cíle a zdroje.

Nejasné cíle a zdroje.

Jasné cíle a zdroje.

0

15

Finanční náročnost projektu.

Částka ZVSD činí více než 3,5 mil. Kč.

Částka ZVSD  v rozsahu 1,5 mil. - 3,5 mil. Kč.

Částka ZVSD  činí max. 1.449.999 Kč.
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Dosud nepodpořený žadatel v rámci Programového rámce PRV ČR v CLLD MAS Sokolovsko.

Žadatel úspěšně žádal o 2 a více projektů CLLD.

Žadatel úspěšně žádal o 1 projekt CLLD.

Žadatel nezískal žádnou dotaci CLLD.

0

5

10

Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace MAS Sokolovsko a metody CLLD.

Projekt řeší pouze povinnou publicitu.

Projekt obsahuje 1 propagaci MAS/CLLD.

Projekt obsahuje min. 2 propagace MAS/CLLD.
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10

15

Součinnost subjektů soukromého a veřejného sektoru.

Projekt nezakládá součinnost subjektů.

Projekt zakládá součinnost subjektů.

0

10

Minimální počet 
bodů: 40

26



Fiche 4 Podpora zemědělství
vazba Fiche na Nařízení PRV - čl.17, odst.1, písm. c) Zemědělská infrastruktura

• Příjemce: obec nebo zemědělský podnikatel.

• Výše dotace: 90 %.

• Způsobilé výdaje:

– zemní a stavební práce, stavební materiál, nákup,
výsadba a zajištění zeleně, zařízení staveniště,
nezbytné vyvolané investice, projekční a
průzkumné práce, nákup pozemku (max. do 10 %
způsobilých výdajů).
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Fiche 4 Podpora zemědělství

• Způsobilé jsou polní cesty mimo intravilán obce, a to pouze
na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy.

• Je-li žadatelem obec a zaváže se k prodloužené 10leté
udržitelnosti, může projekt realizovat i na území, kde dosud
neproběhly JPÚ/KPÚ.

• Infrastruktura musí být zdarma přístupná veřejnosti k
rekreačním účelům.

• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti na MAS:
rozhodnutí o schválení návrhu PÚ, projektová dokumentace,
výpis z KN ne starší než 3 měsíce, posouzení vlivu na ŽP nebo
čestné prohlášení, že záměr nepodléhá posouzení vlivu na ŽP.

• Alokace 2017: 4.000.000 Kč
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Fiche 4 Podpora zemědělství

Minimální počet 
bodů: 40

Preferenční kritérium Body

Tvorba nových pracovních míst.

Žádné či menší než 0,5 pracovní místo.

Částečné pracovní místo, min. 0,5 úvazku. 

Min. 1,0 pracovního úvazku.
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7

15

Dopad projektu na obce dle počtu obyvatel obce/města, kde se daný projekt realizuje.

Dotčené území má více než 10.000 obyvatel.

Dotčené území má 5.001-10.000 obyvatel.

Dotčené území má 2.501-5.000 obyvatel.

Dotčené území má 1.001-2.500 obyvatel.

Dotčené území má 501-1.000 obyvatel.

Dotčené území má méně než 501 obyvatel.
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Kvalita zpracování projektu – cíle a zdroje.
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Finanční náročnost projektu.

Částka ZVSD činí více než 3 mil. Kč.
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Žadatel nezískal žádnou dotaci CLLD.
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Projekt obsahuje 1 propagaci MAS/CLLD.
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Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání
vazba Fiche na Nařízení PRV - čl.19, odst.1, písm. b) Podpora investic na 
založení nebo rozvoj nezemědělských činností

• Příjemci: mikropodniky a malé podniky, zemědělci.

• Výše dotace: 45 % malý podnik, 35 % střední podnik,
25 % velký podnik.

• Projekt zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v
Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).

• Žadatel nemusí být zemědělec.

• Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a stravování a
pohostinství mohou být realizované pouze ve vazbě
na venkovskou turistiku (do 10 km významný objekt
venkovské turistiky) nebo ubytovací turistiku. 30



Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání

• Způsobilé výdaje:

– stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či
malokapacitního ubytovacího zařízení,

– pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení nezemědělské
činnosti (i užitkové vozy kategorie N1),

– doplňující výdaje jako součást projektu,

– nákup nemovitostí.

• Nezpůsobilé výdaje:

– traktory, FVE panely pro výrobu elektrické energie k dodávkám
do veřejné sítě.

• Ubytovací zařízení nejméně 6 lůžek a nejvýše 40 lůžek (v tomto
případě již samostatný funkční celek).
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Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání

• Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

• C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli,
v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba
zbraní a střeliva).

• F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost).

• G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod
s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách).
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Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání

• I (Ubytování, stravování a pohostinství).

• J (Informační a komunik. činnosti s výjimkou odd. 60 a 61).

• M (Profesní, vědecké a tech. činnosti s výjimkou oddílu 70).

• N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a ost. rezervační služby), N 81
(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou sk.
81.1), N 82.1 (Admin. a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání
konferencí a hosp. výstav), N 82.92 (Balicí činnosti).

• P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.).

• R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti).

• S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních
osobních služeb). 33



Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání

• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti na
MAS:
– Pokud se projekt týká činností R 93 (Sportovní, zábavní a

rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství), doloží
žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa
realizace se nachází objekt venkovské turistiky s
návštěvností min. 2000 osob/rok.

– Kartu majetku (v případě blokové výjimky).

– Kartu znovupoužitého majetku (v případě blokové výjimky
na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny).

• Alokace 2017: 9.945.220 Kč 34



Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání
Preferenční kritérium Body

Tvorba nových pracovních míst.

Žádné či menší než 0,5 pracovní místo.

Částečné pracovní místo, min. 0,5 úvazku. 

Min. 1,0 pracovního úvazku.

Min. 2,0 pracovního úvazku.

Min. 3,0 pracovního úvazku.
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Dopad projektu na obce dle počtu obyvatel obce/města, kde se daný projekt realizuje.

Dotčené území má více než 10.000 obyvatel.

Dotčené území má 5.001-10.000 obyvatel.

Dotčené území má 2.501-5.000 obyvatel.

Dotčené území má 1.001-2.500 obyvatel.

Dotčené území má 501-1.000 obyvatel.

Dotčené území má méně než 501 obyvatel.
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Kvalita zpracování projektu – zdroje.

Nejasné cíle a zdroje.

Jasné cíle a zdroje, není předfinancování.

Jasné cíle a zdroje.
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Finanční náročnost projektu.

Částka ZVSD činí více než 4 mil. Kč.

Částka ZVSD  v rozsahu 2.500.001 mil. - 4 mil. Kč.

Částka ZVSD  v rozsahu 1.000.001 mil. – 2,5 mil. Kč.

Částka ZVSD  v rozsahu 500.001 mil. - 1 mil. Kč.

Částka ZVSD  činí max. 500.000 Kč.
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Dosud nepodpořený žadatel v rámci Programového rámce PRV ČR v CLLD MAS Sokolovsko.

Žadatel úspěšně žádal o 2 a více projektů CLLD.

Žadatel úspěšně žádal o 1 projekt CLLD.

Žadatel nezískal žádnou dotaci CLLD.
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Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace MAS Sokolovsko a metody CLLD.

Projekt řeší pouze povinnou publicitu.

Projekt obsahuje 1 propagaci MAS/CLLD.

Projekt obsahuje min. 2 propagace MAS/CLLD.
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bodů: 40
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Fiche 6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa
vazba Fiche na Nařízení PRV - čl.25, Neproduktivní investice v lesích

• Příjemci: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL,
sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

• Výše dotace: 100 %.

• Způsobilé výdaje: opatření k posílení rekreační funkce lesa,
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 m,
značení významných přírodních prvků, výstavba herních prvků a
naučných prvků, fitness prvků, opatření k usměrňování
návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory), opatření k údržbě
lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, opatření k
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí,
stupně), nákup pozemku. 36



Fiche 6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa
• Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území

a oblastí NATURA 2000.

• V případě nákupu pozemku se musí jednat o nezastavěný pozemek,
ke dni podání Žádosti o platbu na MAS musí být pozemek vyjmutý
ze ZPF.

• Nezpůsobilé výdaje: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které
budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, novou
výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči.

• Specifické povinné přílohy při podání Žádosti na MAS: nejsou
vyžadovány.

• Alokace 2017: 3.000.000 Kč 37



Portál farmáře 

• Základním komunikačním nástrojem.

• Elektronické prostředí sloužící k podávání žádostí o
dotaci (vč. Příloh), sledování realizace, monitoringu.

• Vstup přes www.szif.cz nebo přes www.eagri.cz

• Za strany SZIF jsou žadateli do schránky na Portálu
farmáře zasílány informace o průběhu administrace
podaných žádostí.

• Přístup lze zdarma zřídit v Karlových Varech (Závodní
152,Tašovice, 360 18 Karlovy Vary - Oddělení příjmu
žádostí a LPIS pro Karlovarský a Ústecký kraj).

38

http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/


Metodiky, Pravidla ke stažení
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Podání Žádosti na MAS
• Žadatel předá kompletně vyplněný formulář Žádosti včetně

všech povinných, příp. nepovinných příloh na MAS v
elektronické podobě (flash disk, cd …) v termínu od 13.3.2017
– 26.3.2017 – vždy po telefonické domluvě a upřesnění času,
který je nutné rezervovat.

• MAS Žádost vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS
podepíše (plná moc v případě zmocněného zástupce).

• Za datum podání Žádosti se považuje datum podpisu Žádosti
před pracovníkem MAS.

• O podání Žádosti včetně příloh na MAS obdrží žadatel písemné
potvrzení od MAS ihned po podepsání Žádosti před
pracovníkem MAS.
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Harmonogram
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Datum vyhlášení výzvy:        20. 2. 2017 
Příjem žádostí:                            13. 3. - 26. 3. 2017
Zveřejnění seznamu přijatých žádostí:  do 31. 3. 2017

(do 5 PD od ukončení příjmu)
Admin. kontrola a kontrola přijatelnosti: 1. - 9. 4. 2017
Doplnění žádostí: do 30. 4. 2017

(max. 2x, vždy min. 5 PD)
Odeslání informace o ne/projití admin. kontrolou a kontrolou 
přijatelnosti:  do 7. 5. 2017
Možnost odvolání na výsledek AK a KP MAS: do 29. 5. 2017 

(max. 15 PD) 
Přezkoumání postupu a vydání stanoviska:   do 31. 5. 2017 

(max. 10 PD)



Harmonogram pokračování
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Zasedání výběrové komise (VK) a programového výboru (PV):     
v týdnu 15. – 19. 5. 2017 

Informování žadatelů o výsledku: v týdnu 22. – 26. 5. 2017 
(max. do 5 PD od zasedání PV) 

Zveřejnění seznamu vybraných a nevybr. ŽoD: v týdnu 22. – 26. 5. 2017 
(max. do 5 PD od zasedání PV)

Možnost odvolání na výsledek:   do 18. 6. 2017 (max. 15 PD) 
Přezkoumání postupu a vydání stanoviska:        do 25. 6. 2017 (max. 10 PD)
El. podpis vybraných ŽoD a jejich předání žadatelům:  do 2. 7. 2017
Žadatel posílá přes svůj PF na RO SZIF ŽoD: do 9. 7. 2017

(max. do termínu registrace na RO SZIF uvedeného ve výzvě)
MAS fyzicky odevzdá přílohy ŽoD a další dokumenty na RO SZIF:  

do 9. 7. 2017
(max. do termínu registrace na RO SZIF uvedeného ve výzvě)

Max. termín registrace ŽoD na RO SZIF: 14. 7. 2017



Diskuze, otázky?
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Děkuji za pozornost.

E-mail: pollakova@mas-sokolovsko.eu

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová
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