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6. výzva MAS Brána Vysočiny

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

2. Preferenční kritéria Fiche

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

4. Portál farmáře, příprava formuláře Žádosti o dotaci

5. Dotazy, diskuze
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Základní údaje o výzvě 
Vyhlášena 1 Fiche 
Datum vyhlášení výzvy: 6.2.2023
Příjem žádostí na MAS: od 6.2.2023 do 31.3.2023 
Termín registrace na RO SZIF: 30.6.2023
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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Preferenční kritéria Fiche

Minimální počet bodů          20 bodů

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

2. Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Brána 
Vysočiny

3. Využívání stávajících budov, staveb

4. Žadatel bude realizací projektu poprvé diverzifikovat do 
nezemědělské činnosti

5. Projekty, které budou zvyšovat zapojení mikropodniků.
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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

SZIF
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Státní 

zemědělský intervenční fond (szif.cz)

MAS Brána Vysočiny
PRV/SZP | MAS Brána Vysočiny z.s. (masbranavysociny.cz)
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Definice žadatele/příjemce dotace 
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech, jakož i zemědělci.

Oblasti podpory:
Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace CZ NACE.

Pod pravidlem de minimis, nebo blokové výjimky - výše podpory:
Maximální výše dotace činí 45% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace  pro 
malé podniky a mikropodniky; 35 % - střední podniky (pouze zemědělci); 25 % - velké 
podniky

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.



Pravidlo „de minimis“

Celková výše podpory „de minimis“ poskytnutá 
jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období 
přesáhnout částku 200 000 EUR. (přepočítáno kurzem 
ke dni podpisu smlouvy o dotaci).

Režim „de minimis“ představuje podpory malého 
rozsahu, u nichž se předpokládá, že nemají potenciál 
ovlivnit trh. 

Popřípadě žadatel žádá na základě blokové výjimky.
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Pravidla pro blokovou výjimku

• Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici. 
Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a 
nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, 
rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního 
sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této 
provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny 
celkového výrobního postupu stávající provozovny. 

• V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu 
stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 
200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, 
která je zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období 
předcházejícím zahájení prací.

• Podpora musí mít motivační účinek.
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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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Způsobilé výdaje 
• Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či 

malokapacitního ubytovacího zařízení (vč. stravování).

• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkové vozy N1, 
hardware, software).

• V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající 
provozovny musí být ZV nejméně o 200 % vyšší než účetní 
hodnota znovu použitého majetku.

• Doplňující výdaje jako součást projektu (parkovací stání, 
oplocení, úprava povrchů apod.).

• Nákup nemovitosti (do 10 % výdajů).
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 Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně doložení 
příloh k Žádosti o dotaci

 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 
Žádostí o dotaci na MAS – Kancelář MAS

 Hodnocení projektů – Výběrová komise (VK)

 Výběr projektů - Programový výbor (PgV)

 Administrace na RO SZIF
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 Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky přes 
Portál Farmáře SZIF!

Technické informace pro administraci Žádosti o dotaci
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PORTÁL FARMÁŘE
Úvod - Státní zemědělský intervenční fond 
(szif.cz)
Zjednodušený postup pro podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

V případě výzvy MAS nebo SZIF k doplnění – postup

 Zjednodušený postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
před uzavřením Dohody – doplnění příloh postup (nejčastěji se dokládá cenový 
marketing, výběrko)

 Zjednodušený postup pro doplnění žádosti/příloh k Dohodě přes Portál farmáře
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Povinné přílohy - Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS 

Stavba
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. 
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Ostatní

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). 
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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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Financování projektu

 Hotovostní platba max. 100 000 Kč
 Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního 

bankovního účtu
 Zakázka do 500 000 Kč bez DPH – malý cenový 

marketing/elektronické tržiště k podání žádosti o platbu
 Zakázka rovna nebo nad 500 000 Kč bez DPH (do 2 mil. Kč 

dodávky a služby, do 6 mil. Kč stavební práce) – velký cenový 
marketing k povinným přílohám

 Zakázka nad 2 mil. Kč (nad 6 mil. Kč) – veřejná zakázka
 Přehled způsobilých výdajů - Obecné pravidla
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Základní podmínky žádosti o dotaci pro všechny Fiche

• Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně

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

• Žadatelem požadované bodové hodnocení v Žádosti o dotaci
nemůže být ze strany žadatele/příjemce dotace po podání
Žádosti o dotaci na MAS jakkoliv měněno a upravováno.

• Změnu procenta a/nebo výše dotace lze po podání Žádosti o
dotaci na MAS provést pouze v případě opravy zřejmých chyb
v podané Žádosti o dotaci na základě výzvy MAS.

• Dodatečné navýšení výše dotace po zaregistrování na RO
SZIF není možné.
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Základní podmínky žádosti o dotaci pro všechny Fiche

• Žádost musí získat minimální počet bodů v rámci
preferenčních kritérií.

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem – v případě stavebních prací: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno (shodné
také pro stroje, technologie nebo vybavení + navíc nájem,
výpůjčka).

• Nákup nemovitostí – maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze
kterých je stanovena dotace na daný projekt (žadatel musí být
vlastníkem do data podání žádosti o platbu)
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Definice investičních výdajů

• „investičním výdajem" je - výdaj, který musí splňovat podmínky pro klasifikaci
hmotného a nehmotného majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., tzn. jedná se o:

• samostatné movité věci (případně soubory movitých věcí), jejichž vstupní cena je
vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,

• budovy,

• stavby,

• pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,

• jiný majetek, zejména technické zhodnocení,

• předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné
technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena
jednotlivého majetku vyšší než 60 000 Kč a doba jeho použitelnosti vyšší než jeden
rok.

• Žadatel, který je účetní jednotkou může využít vlastní klasifikaci ( investiční výdaj
nižší než 80. tis. – dokládá interním předpisem).
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Doložení příloh k velkému cenovému marketingu

 Žadatel předloží nejdříve na MAS v termínu do …. kalendářního 
dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO 
SZIF, ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému 
výběrovému/zadávacímu řízení.

 Žadatel předloží na RO SZIF …. kalendářního dne od finálního 
data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve 
Výzvě MAS ke kontrole kompletní dokumentaci k 
zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení dle Seznamu 
dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, který je k 
dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 
www.szif.cz; 
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Administrativní kontrola ze strany SZIF
 Ověření administrativní kontroly SZIF:
 v případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve RO SZIF žadatele 

prostřednictvím Portálu Farmáře k odstranění konkrétních nedostatků 
 odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Žádosti o doplnění 

neúplné dokumentace v termínu do 14 kalendářních dnů od vyhotovení Žádosti o 
doplnění neúplné dokumentace ze strany RO SZIF pouze jednou, doplnění neúplné 
dokumentace se provádí nejdříve prostřednictvím MAS, žadatel předá doplněnou 
dokumentaci na příslušnou MAS, která provede kontrolu doplněné dokumentace v 
případě, že po kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit doplnění, vyzve žadatele s 
pevně daným termínem k opravě doplnění Žádosti o dotaci, termín k opravě MAS 
stanoví s ohledem na dodržení termínu stanoveného v Žádosti o doplnění neúplné 
dokumentace; po doplnění ve stanoveném termínu MAS znovu zkontroluje 
dokumentaci,

 MAS zkontrolované doplněné Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, přílohy 
verifikuje a předá žadateli.

 Žadatel postupuje v podání doplnění na RO SZIF stejným postupem jako u podání 
ŽoD – přes Portál farmáře. RO SZIF zkontroluje do 21 kalendářních dnů.
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Obecná ustanovení pro všechny žadatele
• Kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré 

dokumentace je příslušná MAS; 
• V případě Dohody a Dodatků k Dohodě je kontaktním místem RO SZIF;
• Žadatel/příjemce dotace odpovídá od data podání Žádosti o dotaci na MAS po dobu 

nejméně 10 let od proplacení dotace za to, že všechny jím uvedené údaje o projektu 
ve lhůtě vázanosti projektu na účel vůči poskytovateli dotace jsou úplné;

• Stavbu/část stavby, která je součástí projektu, lze užívat jen k účelu vymezenému 
zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v 
certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání 
stavby nebo v kolaudačním souhlasu, případně v souhlasu se změnou v užívání 
stavby;

• Výdaje financované z PRV nesmějí být současně financovány z jiných projektů PRV 
ani formou příspěvků ze strukturálních fondů, z Fondu soudržnosti nebo jiného 
finančního nástroje Unie. Žadatel/příjemce dotace však může současně čerpat 
finanční prostředky na způsobilé výdaje z PRV i z jiných finančních nástrojů EU, 
jestliže jsou použity pouze na financování vlastního podílu žadatele/příjemce dotace 
na projektu.



Děkuji za pozornost

Další seminář bude po podpisu Dohod na žádosti o platbu (podzim 2023)

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


