Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o
podporu v rámci operace 19.2.1 Programu
rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Seminář pro žadatele/příjemce
1.4.2021

Základní informace



Vyhlášení výzvy: 22.3.2021



Termín příjmu žádostí: od 22.3.2021 do 23.4.2021

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: 30.6.2021



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

Celková alokace na tuto výzvu je tedy 604 094 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

3.1.1

Podpora zemědělství

1.5.2

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků

Článek 20, písmeno
Základní služby a obnova a) Veřejné prostranství v obcích
vesnic ve venkovských b) Vybrané kulturní památky
oblastech
c) Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven

Alokace
pro 6. výzvu
312 093,- Kč

292 001,- Kč

Podmínky jednotlivých Fichí
a Preferenční kritéria

Fiche 3.1.1 Podpora zemědělství 312 093 Kč

Oblast podpory

Definice žadatele
Druh a výše dotace

Způsobilé výdaje

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.
Zemědělský podnikatel
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).

1) Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
2) Nákup nemovitosti

Preferenční kritéria Fiche 3.1.1
Popis preferenčního kritéria
1. Projektová připravenost

Bodové hodnocení
Min. 40 b

Absence požadované dokumentace

0b

Doložení požadované dokumentace

20 b

2. Vliv na ŽP
Neutrální

0b

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

5b

Nad 2 000 000 Kč. Vč. DPH

2b

5. Počet vytvořených pracovních míst

Pracovní místo s úvazkem 0 – 0,49

0b

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 1.5.2 Základní služby a obnova ve venkovských oblastech 292 001 Kč
a) Veřejná prostranství v obcích

Oblast podpory

Definice žadatele

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství, a to včetně
herních prvků.
Veřejným prostranstvím se rozumí veřejná prostranství
definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
řízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
Podporována budou pouze tato veřejná prostranství:
náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního
úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších
objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví
obce.

Obec nebo svazek obcí

Druh a výše dotace

Způsobilé výdaje

80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
1) Vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce
zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení,
oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly,
odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola,
zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační
mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky
do 25 m2 zastavěné plochy).
2) Vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k
dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství –
herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla
či koupadla).
3) Doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště,
odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30 %
projektu.
4) Nákup nemovitosti.

e) Vybrané kulturní památky

Oblast podpory

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého
kulturního dědictví venkova.
Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí
nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Definice žadatele

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená
obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace
(spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Druh a výše dotace

80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Dotace je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu:
a) Režim nezakládající veřejnou podporu
b) Režim de minimis - projekty musí být v souladu s

Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis

Způsobilé výdaje

1) Obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků.
2) Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení,
venkovní mobiliář, informační tabule) – tvoří maximálně
30 % projektu.
3) Nákup nemovitosti.

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Oblast podpory

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro
kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a
víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,
kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních
knihoven.

Definice žadatele

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená
obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace
(spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Druh a výše dotace

80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Dotace je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu:
a)Režim nezakládající veřejnou podporu
b) Režim de minimis - projekty musí být v souladu s Nařízením
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Způsobilé výdaje

1) Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i
příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních
knihoven.
2) Mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro
klubovny.
3) Pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost včetně obecních knihoven.
4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost –
mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové
stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety,
ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení
5) Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní
mobiliář, informační tabule) – tvoří maximálně 30 % projektu.
6) Nákup nemovitosti.

Popis preferenčního kritéria
1. Projektová připravenost

Bodové hodnocení
Min. 50 b

Absence příslušné dokumentace

0b

Doložení příslušné dokumentace

10 b

2. Obnova staveb, pořízení vybavení a technologií
Nová výstavba, nové vybavení či technologie

10 b

Kombinace (nové x modernizace či rekonstrukce)

20 b

Rekonstrukce nebo modernizace

30 b

3. Výše celkových výdajů projektu

Do 200 000 Kč vč. DPH

30 b

Do 500 000 Kč vč. DPH

20 b

Nad 500 000 Kč vč. DPH

10 b

4. Velikost obce v místě realizace projektu
Obec, v níž se realizuje projekt má 500 obyvatel a méně

30 b

Obec, v níž se realizuje projekt má 501 obyvatel a více

25 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_vyzvaPRV5_Postup_pro_vygenerovani_
a_zaslani_Zadosti_o_dotaci_na_MAS_pres_PF.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 Žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF
pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt
stavebního úřadu (dle obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního
úřadu“), na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie.

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 – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).

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 v
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy
– prostá kopie.

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) – prostá kopie.

5)

Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání
vyžadováno.

6)

Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) 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 či středních podniků dle Přílohy 5
Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).

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
- prostá kopie.

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 – Bc. Martina Hroudová tel.: 604 746 195,
Ing. Nikola Linhartová tel.: 604 746 188,

Roman Čarek tel.: 602 113 600.



V případě rozsáhlejších projektových záměrů – konzultace nejpozději do
15.4.2021



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

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



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 na MAS


Po ukončení příjmu žádostí pobíhá administrativní kontrola,
prováděná pracovníky kanceláře 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 a předá žadateli minimálně 3
pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF České Budějovice –
30.6.2021 – 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 s předpokládanou hodnotou zakázky, která je nižší než 500
000 Kč bez DPH), resp. do 140 kalendářních dnů (u ŽoD s
výběrovým/zadávacím řízením/cenovým marketingem s předpokládanou
hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH) 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

Výběrové řízení/zadávací řízení/cenový marketing


Pokud předpokládaná hodnota zakázky je rovna 500 000 Kč bez DPH
nebo je vyšší - řídí se žadatel Příručkou pro zadávání veřejných
zakázek, která je pro něj závazná.



Žadatel předloží na MAS kompletní dokumentaci ke zrealizovanému
výběrovému řízení/zadávacímu řízení/cenovému marketingu
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 řízení/zadávacímu řízení/cenovému
marketingu do 70. kalendářního dne od finálního data
zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF.

Cenový marketing


Pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 500 000,-Kč
bez DPH 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 příloh Žádosti o platbu.

Děkujeme za pozornost

