
Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o 

podporu v rámci operace 19.2.1 Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Seminář pro žadatele/příjemce

28.2.2019



Základní informace

 Vyhlášení výzvy: 25.2.2019

 Termín příjmu žádostí: od 25.2.2019 do 3.4.2019

Podání žádostí probíhá přes Portál farmáře! 

 Místo pro osobní podání příloh v listinné podobě (pokud nelze podat přes 

PF): kancelář MAS Brána Písecka, Čížová 75, křídlo ZD, přízemí, na konci 

chodby vlevo

 Termín registrace na RO SZIF: 28.6.2019

 Územní vymezení: výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je 

schválena SCLLD



Celková alokace na tuto výzvu je tedy 8 067 905 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 50 tis. Kč

Maximální výše dotace v projektu: nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je 

stanovená alokace na danou Fichi (potřebné výdaje lze přesunout do výdajů, na které není 

požadovaná dotace) 

alokace = čistá dotace bez zdrojů příjemce

Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi

Projekt lze realizovat na území MAS, výjimečně lze realizovat i mimo území (kromě měst 

nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS

Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce



Seznam vyhlášených Fichí včetně předpokládané alokace

Číslo 

Fiche
Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a 

Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 4. výzvu

3.1.1 Podpora zemědělství
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –

Investice do zemědělských podniků

1 387 887,- Kč

3.1.2
Podpora zemědělské 

infrastruktury

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) –

Zemědělská infrastruktura
500 549,- Kč

3.2.1 Podpora lesnictví

Článek 26 Investice do lesnických technologií 

a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh

2 516 320,- Kč

3.3.1
Podpora zpracovatelů 

zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) –

Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů

368 297,- Kč

3.4.1

Podpora činnosti 

nezemědělských 

podnikatelů a 

diverzifikace na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora 

investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností

2 456 082,- Kč

4.1.1
Infrastruktura a služby 

cestovního ruchu
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích 838 770,- Kč



Podmínky jednotlivých Fichí 

a Preferenční kritéria



Fiche 3.1.1 Podpora zemědělství 1 387 887 Kč

Oblast podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a

rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských

staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro

školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na

pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice

do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v

zemědělském podniku.

Definice žadatele Zemědělský podnikatel

Druh a výše dotace
50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Tato míra podpory může být navýšena o 10% pro mladé

začínající zemědělce a o 10% pro ANC oblasti (dříve LFA).

Způsobilé výdaje

1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě

2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou

výrobu

3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována

přímo v zemědělském podniku

4) nákup nemovitosti



Preferenční kritéria Fiche 3.1.1

Popis preferenčního kritéria Bodové hodnocení

1. Projektová připravenost Min. 40 b

Absence požadované dokumentace 0 b

Doložení požadované dokumentace 20 b

2. Vliv na ŽP

Neutrální 0 b

Pozitivní 20 b

3. Obnova staveb, pořízení strojů a technologií

Nová výstavba 10 b

Nové stroje či technologie 10 b

Rekonstrukce či modernizace stávajících staveb 20 b

Modernizace stávajícího strojového vybavení 20 b



4. Výše celkových výdajů projektu

Do 200 000 Kč vč. DPH 20 b

Do 500 000 Kč vč. DPH 15 b

Do 1 500 000 Kč vč. DPH 10 b

Do 2 000 000 Kč vč. DPH 5 b

Nad 2 000 000 Kč. Vč. DPH 2 b

5. Počet vytvořených pracovních míst

Pracovní místo s úvazkem 0 – 0,49 0 b

Pracovní místo s úvazkem 0,5 – 0,99 10 b

Pracovní místo s úvazkem 1 – 1,99 15 b

Pracovní místo s úvazkem 2 a více 20 b



Fiche 3.1.2 Podpora zemědělské infrastruktury 500 549 Kč

Oblast podpory

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které

souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury

vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest.

Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i

obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického

vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly

dokončeny pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy je

žadatelem/příjemcem dotace obec), a mimo intravilán obce.

Definice žadatele Obec nebo zemědělský podnikatel

Druh a výše dotace 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje

1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,

2) stavební materiál,

3) nákup, výsadba a zajištění zeleně,

4) zařízení staveniště,

5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo

úpravy staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví

žadatele/příjemce dotace i třetích osob

6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během

realizace projektu;

7) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 %

způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.



Popis preferenčního kritéria Bodové hodnocení

1. Projektová připravenost Min. 50 b

Absence požadované dokumentace 0 b

Doložení požadované dokumentace 20 b

2. Napojení na silniční síť

Projektem nedojde k napojení na silniční síť 0 b

Projektem dojde k napojení na silniční síť 20 b

3. Vyloučení zemědělské dopravy ze silnic

Projekt nezajistí vyloučení 0 b

Projekt zajistí vyloučení 20 b



4. Výše celkových výdajů projektu

Do 500 000 Kč vč. DPH 20 b

Do 1 000 000 Kč vč. DPH 15 b

Do 1 500 000 Kč vč. DPH 10 b

Nad 1 500 000 Kč vč. DPH 2 b

5. Obnova polních cest

Nová výstavba 10 b

Rekonstrukce 20 b



Fiche 3.2.1 Podpora lesnictví 2 516 320 Kč

Oblast podpory

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených

pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a

technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně

dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje

pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení

pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též

výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně

technologického vybavení.

Definice žadatele

V případě investic do techniky a technologií: držitelé lesů, kteří

jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní

subjektivitou nebo spolky, VŠ se školním lesním podnikem, ŠS

nebo učiliště se školním polesím, obcemi, PO zřízenými nebo

založenými obcemi nebo kraji nebo jsou DSO.

V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně:

rovněž FO nebo PO poskytující služby v lesnictví, pokud je malým

nebo středním podnikem.

V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven:

FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví,

které splňují definici mikro, malého a středního podniku, a obce

a PO založené nebo zřízené obcemi, DSO podnikající v lesnictví

nebo souvisejícím odvětví

Druh a výše dotace 50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace



Způsobilé výdaje

1) stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení

dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně

dopravy dříví (včetně vozidel kategorie N s oplenovou ložnou

plochou),

2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků,

3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním,

4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou

činnost,

5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest,

6) mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví,

7) mokré sklady dříví,

8) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a

technologické vybavení,

9) nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu.



Popis preferenčního kritéria Bodové hodnocení

1. Projektová připravenost Min. 35 b

Absence požadované dokumentace 0 b

Doložení požadované dokumentace 20 b

2. Pořízení strojů a technologií

Jiné zaměření projektu 0 b

Pořízení nových strojů či technologií 15 b

Nahrazení stávajících strojů či technologií 30 b

3. Výše celkových výdajů projektu

Do 500 000 Kč vč. DPH 20 b

Do 1 000 000 Kč vč. DPH 15 b

Do 1 500 000 Kč vč. DPH 10 b

Nad 1 500 000 Kč vč. DPH 2 b



4. Počet vytvořených pracovních míst

Pracovní místo s úvazkem 0 – 0,49 0 b

Pracovní místo s úvazkem 0,49 – 0,99 10 b

Pracovní místa s úvazkem 1 – 1,99 15 b

Pracovní místa s úvazkem 2 a více 20 b



Fiche 3.3.1 Podpora zpracovatelů zemědělských produktů 368 297 Kč

Oblast podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov
včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů
a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících
při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke
zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s
uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh
(včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Definice žadatele

Zemědělský podnikatel

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu

Výrobce krmiv

Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji

zemědělských produktů



Druh a výše dotace

V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem
je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, činí výše
dotace pro střední podniky 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a
pro mikro a malé podniky 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem
je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a uvádění
zemědělských produktů na trh činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je
stanovena dotace

Způsobilé výdaje

1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů) 
2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních 
ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu) 
3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod 
4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 
5) investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně 
marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, 
stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.) 
6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G
7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 
provozu 
8) nákup nemovitosti 



Popis preferenčního kritéria Bodové hodnocení

1. Projektová připravenost Min. 40 b

Absence požadované dokumentace 0 b

Doložení požadované dokumentace 20 b

2. Podpora certifikovaných místních produktů

Nepodporuje certifikované místní produkty 0 b

Podporuje certifikované místní produkty 20 b

3. Počet vytvořených pracovních míst

Pracovní místo s úvazkem 0 – 0,49 0 b

Pracovní místo s úvazkem 0,5 – 0,99 5 b

Pracovní místo s úvazkem 1 – 1,99 10 b

Pracovní místo s úvazkem 2 a více 20 b



4. Výše celkových výdajů projektu

Do 200 000 Kč vč. DPH 20 b

Do 500 000 Kč vč. DPH 15 b

Do 1 000 000 Kč vč. DPH 10 b

Nad 1 000 000 Kč vč. DPH 5 b

5. Obnova staveb, pořízení strojů a technologií

Nová výstavba 10 b

Pořízení nových strojů či technologií 10 b

Rekonstrukce či modernizace stávajících staveb 20 b

Modernizace stávajícího strojového vybavení 20 b



Fiche 3.4.1 Podpora činnosti nezemědělských podnikatelů a diverzifikace na venkově   

2 456 082 Kč

Oblast podpory
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských

činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Definice žadatele
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé

podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Druh a výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené

způsobilé výdaje, a to ve výši:

• 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,

pro velké podniky

• 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,

pro střední podniky

• 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace,

pro malé podniky

Způsobilé výdaje

1) stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či

malokapacitního ubytovacího zařízení

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího

pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem

3) doplňující výdaje jako součást projektu

4) nákup nemovitosti



Popis preferenčního kritéria Bodové hodnocení

1. Projektová připravenost Min. 30 b

Absence požadované dokumentace 0 b

Doložení požadované dokumentace 20 b

2. Navýšení ubytovací kapacity

Kapacita se nenavýší 0 b

Kapacita se navýší o 1 – 5 lůžek 10 b

Kapacita se navýší o 6 – 10 lůžek 15 b

Kapacita se navýší o 11 a více lůžek 20 b

3. Obnova staveb, pořízení strojů a technologií

Nová výstavba 10 b

Nové stroje či technologie 10 b

Rekonstrukce či modernizace stávajících staveb 20 b

Modernizace stávajícího strojového vybavení 20 b



4. Diverzifikace podnikání

První diverzifikace stávající podnikatelské činnosti 20 b

Diverzifikace stávající podnikatelské činnosti 10 b

Nedojde k diverzifikaci stávající podnikatelské 

činnosti
0 b

5. Počet vytvořených pracovních míst

Pracovní místo s úvazkem 0 – 0,49 0 b

Pracovní místo s úvazkem 0,5 – 0,99 5 b

Pracovní místa s úvazkem 1 – 1,99 10 b

Pracovní místa s 2 a více 20 b



Fiche 4.1.1 Infrastruktura a služby cestovního ruchu 838 770 Kč

Oblast podpory

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení
rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a
rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení
významných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též
aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např.
zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k
údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání
odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků
lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Definice žadatele

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků,
nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL



Druh a výše dotace 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje

1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2
metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba
herních a naučných prvků, fitness prvků

2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí,
závory

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání
odpadků,

4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky,
lávky, zábradlí, stupně)

5) nákup pozemku



Popis preferenčního kritéria Bodové hodnocení

1. Projektová připravenost Min. 40 b

Absence požadované dokumentace 0 b

Doložení požadované dokumentace 20 b

2. Kombinace více aktivit v projektu

Jedna aktivita v projektu 10 b

Více aktivit v projektu 20 b

3. Obnova staveb, pořízení strojů a technologií

Nová výstavba 10 b

Nové zařízení či technologie 10 b

Rekonstrukce či modernizace stávajících staveb 20 b

Modernizace stávajícího strojového vybavení 20 b



4. Výše celkových výdajů projektu

Do 100 000 Kč vč. DPH 20 b

Do 200 000 Kč vč. DPH 10 b

Nad 300 000 Kč. Vč. DPH 5 b

5. Počet vytvořených pracovních míst

Pracovní místo s úvazkem 0 – 0,49 0 b

Pracovní místo s úvazkem 0,5 – 0,99 5 b

Pracovní místo s úvazkem 1 – 1,99 10 b

Pracovní místo s úvazkem 2 a více 20 b



Podání Žádosti o dotaci

- Žadatel musí mít vlastní přístup na Portál farmáře – www.szif.cz

- Po přihlášení do Portálu farmáře = vybrat výzvu MAS Brána Písecka = vygenerovat žádost 

- Podrobná příručka na 

https://www.branapisecka.cz/download/vyzvy/MAS_vyzvaPRV4_Postup_pro_vygenerovani_

a_zaslani_Zadosti_o_dotaci_pres_Portal_farmare.pdf

http://www.szif.cz/
https://www.branapisecka.cz/download/vyzvy/MAS_vyzvaPRV4_Postup_pro_vygenerovani_a_zaslani_Zadosti_o_dotaci_pres_Portal_farmare.pdf


Obecné Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, 

pak ke dni podání ŽoD na MAS platný a ke dni předložení přílohy na 

MAS pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na 

jehož základě lze projekt/část projektu realizovat.

2) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, 

pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace 

předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 

předpisy.

3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím 

měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části 

projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k 

řízení stavebního úřadu.



4) Katastrální mapa s vyznačením 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).

5) Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je 
prokázání vyžadováno. (formulář lze stáhnout na PF)

6) Pokud 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 – Prohlášení o 
zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních 
podniků podle velikosti

7) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena 
dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním 
Žádosti o dotaci na MAS

8) Fotodokumentace – aktuálního stavu místa realizace projektu 
(nedokládá se u vzdělávání a v případě pořízení mobilních strojů)

➢ Specifické přílohy dle jednotlivých článků –Pravidla 19.2.1



Konzultace s pracovníky MAS 

▪ Konzultaci je možné domluvit emailem na info@branapisecka.cz nebo 

telefonicky - https://www.branapisecka.cz/kontakty

▪ V případě rozsáhlejších projektových záměrů – konzultace do 20.3.2019

▪ DOPORUČUJEME včas konzultovat Vaše projektové záměry s MAS

▪ UPOZORŇUJEME, že s blížícím se koncem příjmu žádostí je kancelář MAS 

časově vytížena a přednost budou mít žadatelé s předem domluvenou 

konzultací  

mailto:info@branapisecka.cz
https://www.branapisecka.cz/kontakty


Problematika tvorby pracovních míst

 Žadatel se může v Žádosti o dotaci zavázat k vytvoření nového pracovního 
místa – bodově zvýhodněno

 Postupuje se dle Metodiky definice a způsobů kontroly nově 
vytvořených pracovních míst, která je uvedena v příloze 14 Pravidel pro 
Operaci 19.2.1

 Nově vytvořené pracovní místo musí být vytvořeno v přímé vazbě na 
projekt 

 Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 
měsíců od data převedení dotace na účet příjemce

 Udržitelnost  - malý a střední podnik – 3 roky

- velký podnik – 5 let



Podmínka finančního zdraví

 Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, 

jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 

přesahují 1 000 000 Kč (podmínky hodnocení, definice a 

výpočet jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví)

 Nevztahuje se 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 



Administrace Žádosti o dotaci

▪ Po ukončení příjmu žádostí pobíhá administrativní kontrola, 

prováděná pracovníky MAS

▪ V případě nedostatků může být žadatel vyzván k opravě maximálně 2x

▪ Žádosti, které úspěšně prošly administrativní kontrolou postupují dále 

do věcného hodnocení, které provádí Výběrová komise MAS

▪ VK přiděluje body v rámci jednotlivých preferenčních kritérií

▪ Výběrová komise MAS na základě bodového hodnocení navrhuje pořadí 

projektů, konečný výběr projektů provádí Rada spolku (do 20 

pracovních dní od provedení věcného hodnocení)



Předání vybraných žádostí na RO SZIF

▪ MAS vybrané Žádosti elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a předá 

žadateli minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF 

České Budějovice – 28.6.2019 – do tohoto data žadatel musí svoji Žádost 

zaslat přes Portál farmáře na RO SZIF

▪ RO SZIF provádí závěrečné ověření způsobilosti, kdy v případě zjištěných 

nedostatků vyzve žadatele k jejich odstranění prostřednictvím Portálu 

farmáře nejpozději do 70 kalendářních dnů (u ŽoD s cenovým 

marketingem), resp. do 140 kalendářních dnů (u ŽoD s 

výběrovým/zadávacím řízením) od finálního data registrace Žádosti o 

dotaci na RO SZIF

▪ Doplněnou dokumentaci včetně doplněné Žádosti o dotaci žadatel předá 

nejprve na MAS, ta provede kontrolu – vrátí zpět žadateli, který 

doplněnou dokumentaci pošle přes Portál farmáře na RO SZIF a to v 

termínu stanoveném v Žádosti o doplnění neúplné dokumentace

▪ Žadatelé jsou o schválení/neschválení Žádostí informováni 

prostřednictvím seznamu projektů zveřejněném na internetových 

stránkách www.szif.cz

http://www.szif.cz/


Výběrové/zadávací řízení

▪ 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. Řídí se přitom Příručkou pro 

zadávání veřejných zakázek, která je pro něj závazná.

▪ Žadatel předloží na MAS kompletní dokumentaci ke zrealizovanému 

výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře 

Žádosti o dotaci do 63. kalendářního dne od finálního data 

zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF.

▪ Žadatel předloží na RO SZIF ke kontrole kompletní dokumentaci ke 

zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení do 70. 

kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci 

na RO SZIF.



Cenový marketing

▪ 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).

▪ Cenový marketing je součástí až příloh Žádosti o platbu.







Děkujeme za pozornost


