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PROGRAM:

• PŘEDSTAVENÍ VÝZVY, VČETNĚ PŘÍLOH VÝZVY

• PRAVIDLA PRO ŽADATELE

• PŘEDSTAVENÍ VYHLÁŠENÝCH FICHÍ

• PORTÁL FARMÁŘE – generování, vyplnění a podání žádosti o dotaci

• ZKUŠENOSTI Z PŘEDCHOZÍCH VÝZEV MAS

• DISKUZE



Základní údaje o 2. výzvě

• termín vyhlášení výzvy: 1. 2. 2019

• termín příjmu žádostí:  25.2. – 11.3.2019 přes PF

• místo podání příloh v listinné podobě: kancelář MAS, 

2. patro MěÚ Březová

Nám. Míru 230

nutná telefonická rezervace!

PO-ČT 8,30-15,00;  

PÁ 8,30-13,00

• termín registrace na RO SZIF:  24. 5. 2019

• min. výše způsobilých výdajů: 50 tisíc kč na projekt

• max. výše způsobilých výdajů: 1,5 - 5 mil. kč na projekt

• územní vymezení: území celé MAS





Povinné přílohy výzvy při podání Žádosti na MAS
 Projekt/část podléhá řízení stavebního úřadu: povolení

stavebního úřadu (pravomocné), 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

 Fotodokumentace – aktuálního stavu místa realizace projektu

 Přílohy MAS: doložení zajištění prostředků na

předfinancování, smlouva o spolupráci či partnerská smlouva

 + specifické přílohy definované pro jednotlivé Fiche



Povinné přílohy předkládané po zaregistrování 

Žádosti na RO SZIF

 Dokumentace k výběrovému řízení

 Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku

výběrového/zadávacího řízení
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Obecné podmínky



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).

 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, do termínu pro doložení příloh.

 Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady k dotaci
nejméně 10 let od proplacení dotace.



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
podnikání.

 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.

 Žádost žadatel vygeneruje ze svého účtu žadatele na Portálu
farmáře (PF) a po jejím vyplnění předá na MAS přes PF v
termínu 25.2.-11.3.2019.



Obecné podmínky
 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.

 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. 24.5.2019, k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před
schválením.



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 (do 26. 7. 2019) 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

(do 2. 8. 2019).

 Na RO SZIF probíhá administrativní kontrola, kontrola příloh,

kontrola dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení, kontrola

přijatelnosti a hodnocení projektů.



Obecné podmínky
Dotaci nelze poskytnout:

• pořízení použitého movitého majetku,

• zemědělské investice – nákup platebních nároků, zemědělských
produkčních práv, nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na
ochranu rostlin, 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 včetně těch ve sklenících, fóliovnících a
kontejnerovnách a studny včetně průzkumných vrtů,

• výdaje do včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů,

• 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.
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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.



Představení vyhlášených Fichí



FICHE 1 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ VENKOVA

vazba fiche na nařízení PRV - čl.14 předávání znalostí 
a informační akce



Fiche 1 Vzdělávání pro rozvoj venkova
 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).

 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.



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

Alokace 2019: 500.000 Kč



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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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.
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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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Součinnost subjektů soukromého a veřejného sektoru.

Projekt nezakládá součinnost subjektů.

Projekt zakládá součinnost subjektů.
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Minimální 

počet 

bodů: 40



FICHE 4 

PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ

vazba fiche na nařízení PRV - čl.17, odst.1, písm. c) 

zemědělská infrastruktura



Fiche 4 Podpora zemědělství
 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 a inženýrská činnost během realizace

projektu, nákup pozemku (max. do 10 % způsobilých výdajů).

 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.

 Polní cestou se rozumí veřejná účelová komunikace mimo les, která

slouží ke zpřístupnění zemědělského majetku za účelem jeho

obhospodařování a plnění dalších funkcí (např. rekreaci).

Alokace 2019: 2.000.000 Kč



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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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.
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Finanční náročnost projektu.

Částka ZVSD činí více než 3 mil. Kč.

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

Částka ZVSD  činí max. 2 mil. 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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Součinnost subjektů soukromého a veřejného sektoru.

Projekt nezakládá součinnost subjektů.

Projekt zakládá součinnost subjektů.
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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



Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání
 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.

 Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských

činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Alokace 2019: 3.000.000 Kč



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.

Ubytovací zařízení nejméně 6 lůžek a nejvýše 40 lůžek- bez

přistýlek (v tomto případě již samostatný funkční celek).



Preferenční kritérium Body
Tvorba nových pracovních míst.

Žádné či menší než 1 pracovní místo. 

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 1 mil. Kč

Částka ZVSD v rozsahu 500.001 Kč - 1 mil. Kč

Částka ZVSD v rozsahu 250.001 - 500.000 Kč

Částka ZVSD činí max. 250.000 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



FICHE 7  

SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ 

ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

vazba fiche na nařízení PRV - čl.35, odst. 2., písm. d) 

horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů



Fiche 7  Spolupráce subjektů v zemědělství a 

zpracování zemědělských produktů

 Příjemci: uskupení min. 2 subjektů, kterými jsou: zemědělský

podnikatel, obec nebo dobrovolný svazek obcí, výrobce potravin,

NNO zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin.

 Výše dotace:

• výdaje na spolupráci : 50 %

• výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním

podnikatelského plánu spolupráce: 25 % velké podniky, 35 %

střední podniky a 45 % malé podniky

 Velikost podniku se určuje dle největšího v uskupení.



 Způsobilé výdaje: investiční, výdaje na spolupráci i neinvestiční

• výdaje na spolupráci (i neinvestiční): vypracování podnikatelského

plánu spolupráce v souvislosti s projektem, náklady na propagační

činnost KDŘ nebo místního trhu.

• Přímé investiční výdaje na projekty spojené s prováděním

podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti se společným

prodejem v místní prodejně, společným prodejem ze dvora,

společnou organizací přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový

prodej): společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení

(vybavení prodejny, pořízení prodejního stánku, vybavení tržiště,

investice do technologie na úpravu produktů k prodeji, investice

vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, společná

pojízdná prodejna), nová výstavba či modernizace nemovitého

majetku, investiční náklady na pořízení e-shopu .

Alokace 2019: 1.000.000 Kč

Fiche 7  Spolupráce subjektů v zemědělství a 

zpracování zemědělských produktů



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, 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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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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Součinnost subjektů – kooperační činnosti.

Projekt řeší jen povinnou 1 kooperační činnost.

Projekt obsahuje kooperační činnosti mezi žadatelem a 2 dalšími subjekty.

Projekt obsahuje kooperační činnosti mezi žadatelem a min. 3 dalšími subjekty.
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Minimální 

počet 

bodů: 40



Informace k výzvě, metodiky, Pravidla ke stažení…



Portál farmáře



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).

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






Vygenerování Žádosti o dotaci
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Předání Žádosti o dotaci na MAS a na RO SZIF



http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni

%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F15233514432

71.pdf

Návod na vygenerování Žádosti, podání na MAS a 
následně na RO SZIF

Finanční zdraví – u projektů nad 1 milion Kč

Formuláře Finančního zdraví při podání Žádosti na MAS: 

nahrávejte do Nepovinných příloh MAS

Formuláře Finančního zdraví při zaregistrování Žádosti na RO 

SZIF: 

do sekce Finanční zdraví v Portálu farmáře



Zkušenosti po 1. a 2. výzvě + doporučení
• !!!Prohlášení o zařazení podniku – často opomenuto platné živnostenské

oprávnění FO, nebo pozice žadatele i v jiných firmách.!!!

• V Žádosti o dotaci (ŽoD) :

— popis projektu + výdaje projektu – musí být vyjmenováno veškeré
vybavení, včetně kusů, nelze se odkázat do příloh

zdůvodnění projektu – nerozepsáno proč – např. nevlastní stroj, zastaralé
vybavení …

– výsledky projektu – nespecifikován konkrétní výsledek – počet kusů,
metry apod.,

– výdaje, na které není požadovaná dotace -neuváděno DPH,

– nerozepsány technické parametry v části Výdaje projektu v ŽoD.

– předfinancování projektu – nedoložení prostředků na DPH – nutno
financovat celý projekt včetně DPH, byť si ho žadatel v rámci žádosti
neuplatňuje

– bilanční suma a roční obrat v ŽoD a Prohlášení o velikosti podniku – údaje
za uzavřený rok, nemusí být podáno daňové přiznání



• Přílohy:

– katastrální mapa bez uvedení katastrálního území.

– nepravomocné stavební povolení nebo změna stavby před užíváním

– předfinancování – nezahrnuje celou výši projektu včetně DPH

• Výběrová řízení: pozor na nastavení lhůty plnění.

• Výběrová řízení x projektová dokumentace x ŽoD – stejné údaje – například o počtu
lůžek, rozměry apod.

• Výběrová řízení – pozor na propojenost podniků u dodavatele

• Povinné přílohy – vždy na platných formulářích.

• Pokud bude v Žádosti uveden cenový marketing, nelze doložit po zaregistrování na RO
SZIF proběhlé VŘ – NELZE MĚNIT

• ukončení fyzické realizace projektu = okamžik, kdy bude dodáno zboží, v případě
stavby předání dokončené stavby objednavateli

• do názvu projektu nedávat jméno FO (GDPR)

Řiďte se Pravidly pro Žadatele, Příručkou pro zadávání veřejných zakázek PRV,
Příručkou pro publicitu PRV.

Zkušenosti po 1. a 2. výzvě + doporučení



Harmonogram - orientační

Datum vyhlášení výzvy:        1. 2. 2019

Příjem žádostí:                            25.2.-11.3.2019

Zveřejnění seznamu přijatých žádostí:  do 18.3.2019

(do 5 PD od ukončení příjmu)

Zasedání Výběrové komise: 1.pol. dubna 2019

Zasedání Programového výboru: 2.pol.dubna 2019

Max. termín registrace na RO SZIF: 24.5.2019

Doložení výběrového řízení na MAS: 26.7.2019

Doložení výběrového řízení na RO SZIF: 2.8.2019

Podpisy Dohody o poskytnutí dotace: konec roku 2019 ???



Diskuze, otázky?



Mgr. Michaela Polláková

E-mail: pollakova@mas-sokolovsko.eu

Telefon: 731 112 671

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová

Kancelář: Ondříčkova 537, Sokolov


