
 

 

Otázky a odpovědi k 1. výzvě MAS Brána Vysočiny 

přes Program rozvoje venkova 

1. Jaké přílohy jsou k žádosti povinné? Je nějaký stručný výpis? 

Povinné přílohy jsou zveřejněny na webu MAS 
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv (seminář 12.10.2017 základní 
informace k PRV) 

2. Příloha č. 5 Pravidel Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 
malých a středních podniků (MSP) lze odevzdat i jako vyplněný a podepsaný sken?  

příloha 5 - je to aktivní pdf (nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader)  

je možné i ruční vyplnění a sken by měl také stačit (příloha pravidel 

http://www.masbranavysociny.cz/images/files/vyzvy/PRV/1/Pravidla_19.2.1_Podpora_prov

adeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje_2018.pdf - s. 

108-118)  

Instrukce pro vyplnění přílohy č. 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP 

odkazy na dokumenty výzvy jsou umístěny na webu MAS u naší výzvy - 
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv 

3. Kde najdu formulář k de minimis a postup jeho vyplnění? 

Formulář na de minimis - buď se vyplní aktivní pdf (Čestné prohlášení žadatele o podporu v 
režimu de minimis (aktivní pdf)) anebo ručně dokument 
(http://www.masbranavysociny.cz/images/files/vyzvy/PRV/1/pr-19-CP-zadatele-k-de-
minimis.pdf) a pak naskenuje  

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de 
minimis  

odkazy na dokumenty výzvy jsou umístěny na webu MAS u naší výzvy - 
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv 

4. Kde najdu formulář výše příjmů ze zemědělské prvovýroby  

Příloha č. 1 Formulář Příjmy ze zemědělské prvovýroby 

odkazy na dokumenty výzvy jsou umístěny na webu MAS u naší výzvy - 
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv 

5. Je možné nám projít žádost před podáním přes Portál farmáře? 

kontrolovat žádosti bohužel nemůžeme, protože je pak hodnotíme formálně a v přijatelnosti,  
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ale pokud máte konkrétní otázky, napište na email koordinatorka@masbranavysociny.cz 

nebo manager@masbranavysociny.cz , odpovíme co nejdříve... 

6.   Datum hned na druhé straně žádosti  B1 - Předpokládaný termín předložení 
žádosti o platbu na RO – co zde máme napsat? 

Dáváme doporučení napsat termín předložení žádosti o platbu na RO - min. 6 měsíců u 
projektů s výběrovým řízením a min. 5 měsíců bez výběrového řízení (dle toho se pak 
automaticky vyplní i datum přeložení na MAS) 

7. Jaké je rozlišení mezi pojmy de minimis a bloková výjimka? 

de minimis = veřejná podpora, limit 200 000 eur za poslední tři účetní období, evidována 
registru de minimis http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search#filter--
Subjid=&ICO=22605568&ObchJm=&Jmeno=&Prijmeni=&searched=Reload&PSC=&Obec=&L
oaded=true - zde si můžete zkontrolovat váš aktuální stav 

v žádosti zatrhne de minimis ten, kdo ještě nečerpal v de minimis, anebo ten, kdo už čerpal, 
ale za poslední tři účetní období se vejde do limitu 200 000 eur 

kdo již vyčerpal za poslední tři účetní období 200 000 eur, zatrhne blokovou výjimku 

8.  Žádost o dotaci se podává jen přes Portál farmáře? 

Žádost o dotaci se podává jen přes Portál farmáře, jen kdyby byly např. moc velké přílohy a 
nešly nahrát do systému, donesou se osobně po předchozí domluvě do kanceláře MAS 
(Radniční 14, Tišnov) 

9. Od kdy do kdy se žádosti přijímají? 

Příjem žádostí byl zahájen 15.1.2018 a bude ukončen 30.1.2018 do 24.00!!! 

10. Mám dotaz na konkrétní záměr, je způsobilý a za jakých podmínek? 
Ptám se na možnost podání žádosti na administrativní práce, konkrétně by byla 
předmětem dotace činnost, vedení účetnictví, na kterou má žadatel živ. oprávnění (CZ-
NACE 82110), předmětem dotace by byla rekonstrukce kanceláře v rodinném domě, práce 
nevyžadují povolení. 
 
dle Pravidel 19.2.1. "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; D jinak C" (Část A., Kapitola 3., bod k). 
V případě, že by si žadatel chtěl založit "novou provozovnu", kterou by následně zkolaudoval 
tak, aby plnila účel využívání, dle projektu popsaném v Žádosti o dotaci - je takový záměr 
přijatelný. 
Jedná se pak o činnosti N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti.  
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11. Další dotaz - pořízení velkoobjemového návěsu se dvěma nápravami o nosnosti 

7.5tun, který by sloužil k poskytování služeb v zemědělství (např. přeprava obilnin, 
kukuřičné řezanky atp.). 

 
V rámci Čl. 17.1.a) lze v tomto ohledu podpořit zemědělské stroje - přívěsné s limitem 1 200 
000 Kč/ks a zemědělské stroje - nesené s limitem 500 000 Kč/ks. Upozorňujeme, že ákup 
jakýchkoli strojů, které by      sloužily POUZE pro poskytování služeb, je nepřípustný!!!! 

12. Je nějaký vzor, jak vyplnit žádost o dotaci na Portálu farmáře? 

Instruktážní list pro vyplnění žádosti o dotaci je umístěn na webu MAS INSTRUKTÁŽNÍ LIST – 
ŽÁDOST O DOTACI 19.2.1 a je ke stažení na vaší vygenerované žádosti v nabídce menu na 1. 
straně nahoře. 

13. Kolonka v žádosti E1 a E2 – co zde napsat? 

Kolonka na listu E1 preferenční kritéria žadatel - Vysvětlení – detailní popis preferenčního 
kritéria - zde žadatel konkrétně uvede odůvodnění svých kritérií 

list E2 vyplní MAS až po hodnocení vašeho projektu, tedy zůstane prázdný, i když vás 
kontrola upozorní na nevyplnění těchto kolonek 

14. Od kdy jsou způsobilé výdaje na projekt? 

V obecné části Pravidel 19.2.1 je v kapitole 6., bodu e) uvedeno: "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;  

15. Žadatel je mladý zemědělec do 40 let do kolika let? 

Žadateli/lce nesmí být k datu podání žádosti více než 40 let (pokud má 41 let až po podání 
žádosti, je to v pořádku). 
 

16. Jak provedu registraci na Portál farmáře? 
 

ohledně registrace na Portál farmáře 
 žádost  
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fstatic%2Fpf%2F%c5%b9%c3%a1
dost%20o%20p%c5%99%c3%adstup%20do%20Port%c3%a1lu%20farm%c3%a1%c5%99e.pdf 
 
a jak vyplnit zde  
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Fnejcastejsi_dotazy%2Fpf%2F1472024968429.pdf 
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17. Je na Portálu farmáře někde vidět, že byla žádost úspěšně odeslána případně 
přijata na MAS? 

u vaší žádosti bude text Ve zpracování čeká na vyřízení MAS a soubor si můžete stáhnout 
a uložit 

 
18. Jak nahrát přílohy na Portál farmáře? 

V sekci Obecné přílohy - nahrajete přílohy k žádosti o dotaci 

 
19. Pokud se stane, že žádost není podána správně, např. jsme nedodali poslední verzi 

či neuložili žádost včetně příloh, co máme dělat? 

Pokud jste nezaškrtnuli např. pole č. 13 na straně A Informace o žadateli, tak 
předpokládám, že poslal zcela nevyplněnou Žádost o dotaci (kromě 1. strany). Pokud jste 
tedy podal žádost nevyplněnou, stáhněte si žádost novou, řádně ji vyplňte a znovu 
nahrajte na Portál farmáře. Poté zašlete na MAS žádost o ukončení administrace té 
původní chybné žádosti - na MAS pak bude tato žádost figurovat jako žádost nevybraná. 

20. Začala jsem podnikat až v květnu 2017, mám tedy účetně uzavřené období, i když je 
to jen 7 měsíců? 

Ano, nezáleží, kdy jste začala podnikat, musíme mít zpracovanou účetní závěrku za rok 

2017 (tedy nemusí být schválena a potvrzena finančním úřadem). 

 

21. Leží Sentice na území MAS Brána Vysočiny a lze žádat na projekt na včelařství? A na 

balení potravin? 

Neleží, obec Sentice leží na území MAS Brána Brněnska. Dle Pravidel 19.2.1 je uvedeno, 

že není podporováno včelařství.  Balení potravin by šlo žádat z opatření 3. Článek 17, 

odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů přes MAS 

Bránu Brněnska. 

 

22. Je možné získat dotaci pro vaši firmu na stroj na dřevovýrobu?  

Ano, spadalo do fiše C - pozor ne výroba nábytku 
více o CZ NACE zde: http://www.nace.cz/nace/16-zpracovani-dreva-vyr-drev-a-prib-
vyrobku-krome-nabytku/. 
 
23. Jak poslat storno původní chybné žádosti na Portálu farmáře (2 žadatelé nezaškrtli 

dph na 1. straně)? 
 

Žadatel/MAS postupuje dle kapitoly č. 2 Pravidel 19.2.1 "Způsob komunikace MAS/SZIF 
se žadatelem/příjemcem dotace". 

 

http://www.nace.cz/nace/16-zpracovani-dreva-vyr-drev-a-prib-vyrobku-krome-nabytku/
http://www.nace.cz/nace/16-zpracovani-dreva-vyr-drev-a-prib-vyrobku-krome-nabytku/


 

 

24. Jaké přílohy jsou třeba k žádosti (jedná se o nákup stroje)? Prohlášení o zařazení 

podniku do kategorie mikropodniků, Formulář prokázání podílu příjmů ze zem. 

prvovýroby, ČP žadatele, že není požadováno vlivu záměru na ŽP,  ČP prohlášení 

žadatele o podporu v režimu de minimus? 

Dle Pravidel nemusí mít ani de minimis, ani vliv záměru na ŽP, pokud jde o stroj. 

Žadatel si ale musí být jist, že přílohu vliv záměru na ŽP nepotřebuje. 

 

25. Zeptám se, kdy budete vědět, kolik vám došlo žádostí a za kolik peněz ? 

 

Žádosti se mohou posílat do 30.1.2018 do 24.00, 31.1. 2018 bude zveřejněn na webu 

www.masbranavysociny.cz seznam všech přijatých žádostí. 

 

26. Do žádosti budu dávat nákup cisterny na přesnou a bezpečnou aplikaci kejdy, 

močůvky a hnojůvky - přípojný, tažený stroj za traktor. Předpokládaná cena stroje 

bude asi 1,45 mil. možný limit je 1,2 mil. , ale jak vysokou dát částku na výdaje 

uznatelné? 

Pokud budete mít žádost přes 1 mil., dokládáte finanční zdraví. Pokud budete do 
limitu 1,2 mil., pak získáte body: 0 bodů za Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je 
stanovena dotace (zde do 800 000 Kč), dále budete mít tedy asi body za Výše příjmů 
ze zemědělské prvovýroby (dále jen "VPZP") Podíl VPZP je 70 % a více třeba 20 bodů 
nebo Podíl VPZP je 50 % - 69 % 15 bodů a 3 body Nedojde/nedošlo k odnětí pozemků 
- stroje , tedy součet bodů bude 18 bodů nebo 23 bodů, min. musíte mít 15 bodů!  

Spíše jde o zvážení rentability, když byste dal uznatelné výdaje do 800 000 Kč kvůli 
bodům, pak dostanete 0,4 mil. Kč  (počítám 50% dotace) a pokud na toto chcete 
získat peníze na akci za celkem 1,4 mil, pak je celková dotace vůči vašim výdajům 
35%. 
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