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6. výzva MAS Brána Vysočiny

• Aktuální Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje a Příručka pro zadávání 
veřejných zakázek

• Základní údaje o připravované výzvě

• Návrh preferenčních kritérií jednotlivých Fichí: prezentace, vysvětlení

• Administrativní proces Žádosti o dotaci (termíny, náležitosti žádosti, 
rozpočet, přílohy..)

• Portál farmáře, zřízení přístupu

• Dotazy, diskuze
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ÚZEMÍ MAS BRÁNA VYSOČINY
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Aktuální Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje a Příručka pro zadávání veřejných zakázek

• https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

• https://www.masbranavysociny.cz/index.php/strategie-2021-2027/prvszp

• Pravidla 19.2.1 pro roky 2023–2025 – čistopis 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%
2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1667292664627.pdf

7. Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) -
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši: 

− 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky 

− 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky 

− 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky 

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 těchto Pravidel (str. 125-127) Velikost podniku se 
určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 Pravidel. 
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Aktuální Pravidla 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje a Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Definice žadatele/příjemce dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech, jakož i zemědělci. 

MIKROPODNIK – do 10-ti zaměstnanců

*méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 
2 milionů EUR.

Malý podnik – do 50-ti zaměstnanců

*méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.



Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. 

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 
provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či 
malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v 
rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
(nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v 
souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku 
do stavu způsobilého k užívání) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu 
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří 
maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

4) nákup nemovitosti 
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Kódy způsobilých výdajů 

Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

017 Činnosti spadající do sekce C dle CZ NACE 
018 Činnosti spadající do sekce F dle CZ NACE 
019 Činnosti spadající do sekce G dle CZ NACE 
020 Činnosti spadající do sekce I dle CZ NACE 
021 Činnosti spadající do sekce J dle CZ NACE 
022 Činnosti spadající do sekce M dle CZ NACE 
023 Činnosti spadající do sekce N dle CZ NACE 
024 Činnosti spadající do sekce P dle CZ NACE 
025 Činnosti spadající do sekce R dle CZ NACE 
026 Činnosti spadající do sekce S dle CZ NACE 
041 Nákup nemovitosti
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Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-
NACE): 

C - Zpracovatelský průmysl - s výjimkou činností v odvětví oceli30, 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), 
I  - Ubytování, stravování a pohostinství
J  - Informační a komunikační činnosti - s výjimkou oddílů 60 a 61
M - Profesní, vědecké a technické činnosti - s výjimkou oddílu 70
N 79 - Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby)
N 81 - Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny - s výjimkou skupiny 81.1
N 82.1 - Administrativní a kancelářské činnosti 
N 82.3 - Pořádání konferencí a hospodářských 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
S 96 - Poskytování ostatních osobních služeb
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Základní údaje o výzvě – PŘEDPOKLÁDANÉ ÚDAJE
Datum vyhlášení výzvy: 6.2.2023
Příjem žádostí na MAS: od 6.2.2023 do 17.3.2023 
Termín registrace na RO SZIF: 31.5.2023
Alokace pro 6. výzvu: 1 368 870 Kč
Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Územní vymezení: celé území MAS Brána Vysočiny

Žádosti se přijímají pouze elektronicky přes Portál 
Farmáře SZIF!
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Návrh preferenčních kritérií jednotlivých Fichí

Minimální počet bodů          20 bodů

Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace (dále jen "ZVPSD")

Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, dosahují níže uvedených hodnot. 
Jejich ověření je provedeno na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci.

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení

1. ZVPSD méně než 400 000 Kč 10 bodů

(Způsobilé výdaje projektu jsou nižší než 400 000 Kč)

2. ZVPSD 400 000 až 800 000 Kč 5 bodů

(Způsobilé výdaje projektu se pohybují v rozmezí 400 000 až 800 000 Kč)

3. ZVPSD více než 800 000 Kč 0 bodů

(Způsobilé výdaje projektu jsou vyšší než 800 000 Kč)
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Preferenční kritéria jednotlivých Fichí

Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Brána Vysočiny 

Za úspěšnou podpořenou Žádost o dotaci se považuje žádost, která byla ze strany MAS v 
programovém období 2014-2020 (+ přechodné období)    doporučena k financování v předchozích 
výzvách PRV bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne. 

Hodnocení se provádí dle údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. MAS kontroluje ze 
seznamu podpořených projektů, který bude zveřejněn jako příloha Výzvy.

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení

Dosud nepodpořený žadatel 10 bodů

(Žadatel dosud nebyl podpořen v PRV prostřednictvím MAS Brána Vysočiny (kontroluje MAS ze 
seznamu podpořených projektů)

Již podpořený žadatel 0 bodů

(Žadatel již byl podpořen v PRV MAS Brána Vysočiny (kontroluje MAS ze seznamu podpořených 
projektů).
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Preferenční kritéria jednotlivých Fichí

Využívání stávajících budov, staveb
Projekty, které budou zvyšovat obnovu stávajících budov nebo areálů. Smyslem je podpořit využívání stávajících budov, nebo 
staveb v rámci realizace projektu. Hodnocení se provádí dle údajů, které uvedl žadatel ve své Žádosti o dotaci. Existenci 
stávající stavby/budovy žadatel doloží kopií výpisu z KN k Žádosti o dotaci (možno využít výstupu internetové aplikace 
nahlížení do KN). Budova (objekt) musí být v KN zapsaná.

Využitím se rozumí:

* rekonstrukce * modernizace či obnova * rekonstrukce s přístavbou * pořízení technologie, stroje, zařízení 
či dalšího vybavení do stávajícího objektu.

Při kombinaci novostavby a výše uvedených možností využití stávající budovy v rámci jednoho projektu body nebudou 
uděleny.

Hodnocení se provádí dle údajů a příloh, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení

Ano 10 bodů

(V rámci projektu jsou využity stávající stavby nebo budovy (areály) dle popisu kritéria)

Ne 0 bodů

(V rámci projektu nebudou využity stávající stavby nebo budovy (areály) dle popisu kritéria. Žadatel 
nedoložil přílohu uvedenou v popisu preferenčního kritéria)
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Preferenční kritéria jednotlivých Fichí

Žadatel bude realizací projektu poprvé diverzifikovat do nezemědělské činnosti

Kontrola se provádí dle výpisu (el. verze) z živnostenského či obchodního rejstříku ke dni podání 
Žádosti o dotaci. Za žadatele, který poprvé diverzifikuje, bude považován ten, který má ke dni 
podání ŽoD v ŽR či OR uvedenou pouze zemědělskou činnost. 

Kritérium musí být dodržováno min. po dobu udržitelnosti projektu.

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení

Ano 5 bodů

(Žadatel bude realizací projektu poprvé diverzifikovat do nezemědělské činnosti)

Ne 0 bodů

(Žadatel již podniká v oblasti diverzifikace do nezemědělských činností)
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Preferenční kritéria jednotlivých Fichí

Projekty, které budou zvyšovat zapojení mikropodniků.
Hodnocení a kontrola se provede na základě údajů, které žadatel uvede v Žádosti o dotaci a v 
příloze (č. 5 Pravidel 19.2.1) a z veřejně dostupných zdrojů (ARES, apod.). Plnění kritéria musí být 
dodrženo od podání Žádosti o dotaci na MAS ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

V případě, že žadatel k Žádosti o dotaci nedoloží výše uvedenou přílohu, bude toto kritérium 
hodnoceno bodovým hodnocením 0.

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení

Mikropodnik 10 bodů

(Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy č. 5. Pravidel 19.2.1. Zde je uveden 
způsob výpočtu)

Jiný podnik, než mikropodnik 0 bodů

(Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy č. 5. Pravidel 19.2.1. Zde je uveden 
způsob výpočtu )
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 Žádosti o dotaci se přijímají pouze 
elektronicky přes Portál Farmáře 
SZIF!

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím 

datové schránky nebo e-Podatelny s 
elektronickým podpisem.

Kdo nemá, musí  osobně

Adresa na registraci na SZIF Brno - 2.patro, RO Brno 
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno tel.: +420 296 806 
153 e-mail: ro.br(at)szif.cz 

Úřední hodiny Pondělí a středa 7:30 - 11:30 a 12:00 -
16:30 Úterý, čtvrtek a pátek termín dohodou

Technické informace pro administraci Žádosti o dotaci
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Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně doložení příloh k Žádosti o dotaci 

a) Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře (viz 
kapitola 1 písmeno jj)) a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s 
podrobným postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v 
operaci 19.2.1, který je zveřejněn na internetových stránkách www.szif.cz

b) Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatně konzultovat na MAS

c) žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál 
farmáře, a to v termínu stanovém výzvou MAS

d) současně se Žádostí o dotaci žadatel podá na MAS přes Portál farmáře přílohy 
(vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v 
listinné podobě a o jejich předání na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení)

e) za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci 
přes Portál farmáře. 
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Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS 

a) Podané Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS 
(tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších 
podmínek vztahujících se pro daný projekt. 

b) v případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit 
nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o 
dotaci minimálně však 5 pracovních dní. Žadatel může provést opravu 
maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí 
MAS administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek 
Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci, 

c) o výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních 
dní od ukončení kontroly. 
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Hodnocení projektů 
a) U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol dle kapitoly 4.3., provede 

Výběrový orgán MAS za každou Fichi věcné hodnocení dle předem 
stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS

b) na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů za každou 
Fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a 
aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi v 
souladu s nastavenými postupy MAS, a to maximálně do 20 pracovních 
dnů od provedení věcného hodnocení

c) MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda 
je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dnů od 
schválení výběru projektů MAS
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Administrace na RO SZIF

a) Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a 
společně s finální verzí povinných, příp. nepovinných příloh předá žadateli 
přes Portál farmáře minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem 
registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS, 

b) žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na 
Portálu farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu 
registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS k závěrečnému 
ověření jejich způsobilosti před schválením; pokud budou některé přílohy 
předkládány v listinné podobě, musí tuto informaci žadatel uvést u zasílané 
Žádosti o dotaci přes Portál farmáře, 
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Doložení příloh k 

cenovému marketingu/výběrovému/zadávacímu řízení (platí vždy pro 
výběrové/zadávací řízení a cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, 
která = nebo  než 500 000 Kč bez DPH, cenový marketing s předpokládanou 
hodnotou zakázky, která je nižší než 500 000 Kč bez DPH, se povinně předkládá až 
při Žádosti o platbu, ale v případě zájmu může být doložen dle této kapitoly) 

Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému cenovému 
marketingu/výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti 
o dotaci nejdříve na MAS (mimo Portál farmáře) v termínu do 56. kalendářního dne 
(případně později dle dohody s MAS, nejpozději však do 63. kalendářního dne) od 
finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS, 
a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě

Příručka pro zadávání VZ 

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/verejne-zakazky/prirucka-pro-zadavani-zakazek-programu-1.html
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Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova 

a) V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je 
žadatel vyzván k podpisu Dohody

b) Dohodu podepisuje žadatel osobně (v případě právnických/é 
osob/y pak prostřednictvím jejich/jejího statutárních/ho orgánů/u 
v souladu se stanoveným způsobem právoplatného jednání a 
podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo 
prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, 

c) Dohoda se vyhotovuje minimálně ve dvou stejnopisech, každé 
vyhotovení Dohody má hodnotu originálu. Dohodu obdrží v 
jednom vyhotovení příjemce dotace a jedno vyhotovení 
příslušný RO SZIF. Stejný postup platí při uzavírání případného 
Dodatku k Dohodě
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Financování projektu
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly:

• nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS

• a byly skutečně uhrazeny nejpozději do data předložení Žádosti o 
platbu na MAS

• je-li žadatel plátce DPH, není DPH výdaj, na který může být 
poskytnuta dotace. Není-li žadatel plátce DPH, výdaje, na které 
může být poskytnuta dotace, se uvádí včetně DPH.

• CELKOVÉ výdaje jsou u plátců i neplátců vždy s DPH, ZPŮSOBILÉ 
u plátců bez DPH, u neplátců s DPH, do NEZPŮSOBILÝCH se u 
plátců uvádí DPH, u neplátců se DPH nevyplňuje.
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Povinné přílohy - 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 – 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) V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak 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) V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak katastrální mapa s vyznačením lokalizace 
předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice 
pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové 
dokumentace) – prostá kopie. 



6. výzva MAS Brána Vysočiny

Povinné přílohy - Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS

5) Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání 
vyžadováno – elektronické PDF formuláře jsou dokládány na SZIF prostřednictvím 
Portálu farmáře v sekci „Průřezové přílohy“. 

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 – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých 
či středních podniků dle Přílohy 5 Pravidel – elektronický PDF formulář je dokládán 
na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře v sekci „Průřezové přílohy“. 

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; D jinak K. 

8) Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u 
vzdělávání, v případě pořízení mobilních strojů a mobilních zařízení pro kulturní či 
spolkové akce pro veřejnost). 



6. výzva MAS Brána Vysočiny

Povinné přílohy - předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF 

1) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace k 
výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným 
dodavatelem a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv 

V listinné podobě lze předložit: nabídky uchazečů, projektová/technická 
dokumentace k zadávací dokumentaci, slepý položkový rozpočet. 

2) Cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z elektronického tržiště v 
případě, že se jedná o zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší 
než 500 000 Kč bez DPH a zároveň je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH 
v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v 
případě zakázky na stavební práce; včetně písemné smlouvy s vybraným 
dodavatelem, nabídkových a pokud byly vyhotoveny, tak i poptávkových podkladů 
pro tabulku cenového marketingu – prostá kopie. 

3) Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku cenového marketingu/ 
výběrového/ zadávacího řízení. 



6. výzva MAS Brána Vysočiny
Povinné přílohy - předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF 

Povinnost zadávat zakázky formou výběrového řízení vyplývá z pravidel nastavených MZe pro 
poskytování investičních dotací v rámci nového Programu rozvoje venkova 2014-2020. 
V rámci nového programovacího období je povinnost vybírat dodavatele prostřednictvím 
výběrového řízení u zakázek nad 500.000 Kč bez DPH. Tyto zakázky se dělí na:

 zakázky malé hodnoty,

 zakázky vyšší hodnoty.

Zakázky vyšší hodnoty představují veškeré zakázky na dodávky nebo služby přesahující 2 mil. Kč 
bez DPH, v případě dodávek na stavební práce 6 mil. Kč bez DPH. U zakázek vyšší hodnoty je 
povinný, u zakázek malé hodnoty dobrovolný, výběr dodavatele prostřednictvím otevřené 
výzvy nebo elektronického tržiště. Žadatelé o dotaci mají několik možností jak splnit 
povinnost otevřené výzvy:

 Zveřejnění zakázky v aplikaci „Veřejné zakázky PRV“ na portálu eAGRI.

 Zveřejnění zakázky na Profilu zadavatele.

 Zveřejnění zakázky ve Věstníku veřejných zakázek.

Více https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/verejne-zakazky-prv/



6. výzva MAS Brána Vysočiny

Shrnutí

 Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního 
bankovního účtu, hotovostní platba max. 100 000 Kč

 Zakázka do 500 000 Kč bez DPH–cenový 
marketing/elektronické tržiště k podání žádosti o platbu

 Zakázka nad 500 000 Kč bez DPH (do 2 mil. Kč dodávky a 
služby, do 6 mil. Kč stavební práce) – cenový marketing k 
povinným přílohám

 Zakázka nad 2 mil. Kč (nad 6 mil. Kč) – veřejná zakázka



Děkuji za pozornost

Ing. Barbora Gottwaldová
gottwaldova@masbranavysociny.cz

MAS Brána Vysočiny
773 843 770

Podávání žádostí - konzultant
Ing. Eliška Švábíková

projektinfo1@seznam.cz
tel. 702 169 222


