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⚫ Důležité podklady a odkazy
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Základní údaje o výzvě
Datum vyhlášení výzvy: 2.12.2019
Příjem žádostí na MAS: od 16.12.2019 do 16.1.2020
Termín registrace na RO SZIF: 27.3.2020
Alokace pro 2. výzvu 3 954 000 Kč
Min. výše způsobilých výdajů: 50000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Územní vymezení: celé území MAS Brána Vysočiny

Žádosti se přijímají pouze elektronicky přes Portál Farmáře 
SZIF!
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Číslo 
Fiche

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1305/2013

Alokace
pro 2. výzvu

F1 A Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do 
zemědělských podniků

2 200 000 Kč

F2 B Investice do zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů

254 000 Kč

F3 C Diversifikace zemědělství Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic 
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

1 500 000 Kč
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Společné podmínky pro všechna opatření
⚫ Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými 

akciemi na majitele!
⚫ Nákup nemovitostí–maximálně 10% celkové výše výdajů, 

ze kterých je stanovena dotace 
⚫ Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření 

smlouvy) nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS, 
uhrazeny nejpozději do data předložení žádosti o platbu

⚫ Místo realizace projektu: území MAS Brána Vysočiny, z.s.
⚫ Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu Dohody se 

SZIF
⚫ Vázanost projektu na účel (udržitelnost) 5 let od převedení 

dotace na účet příjemce dotace
⚫ Archivace dokumentů min. 10 let od proplacení dotace
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Společné podmínky pro všechna opatření
⚫ Žádost musí získat minimální počet bodů v rámci 

preferenčních kritérií
⚫ Vznik nových pracovních míst: vytvoření do 6 měsíců od 

převedení dotace na účet příjemce; udržitelnost 3 roky 
(malý nebo střední podnik)/5let (velký podnik)

⚫ Obdržené preferenční body jsou závazné od data podání 
žádosti o dotaci po dobu udržitelnosti

⚫ 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).
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Financování projektu
⚫ Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje 

nejprve z vlastních zdrojů
⚫ Hotovostní platba max. 100 000 Kč
⚫ Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního 

bankovního účtu
⚫ 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
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Povinné přílohy pro všechna opatření (Fiche)
a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
⚫ Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: pravomocné a k 

datu registrace na SZIF platné povolení SÚ
⚫ Projekt podléhá řízení SÚ: projektová dokumentace 

předkládaná k řízení SÚ
⚫ Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením rozměrů
⚫ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace 

(mimo mobilní stroje)
⚫ Kategorie podniku podle velikosti: Příloha 5 Pravidel (mikro, 

malý, střední podnik)
⚫ Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před 

podáním žádosti o dotaci na MAS
⚫ Posouzení finančního zdraví (pouze u projektů nad 1 000 000 

Kč)
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Povinné přílohy pro všechna opatření (Fiche)
a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
⚫ Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: pravomocné a k 

datu registrace na SZIF platné povolení SÚ
⚫ Projekt podléhá řízení SÚ: projektová dokumentace 

předkládaná k řízení SÚ
⚫ Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením 

rozměrů
⚫ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace 

(mimo mobilní stroje)
⚫ Kategorie podniku podle velikosti: Příloha 5 Pravidel 

(mikro, malý, střední podnik)
⚫ Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před 

podáním žádosti o dotaci na MAS
⚫ Posouzení finančního zdraví (projekty nad 1 000 000 Kč)
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Kategorie 
podniku

Počet 
zaměstnanců

Roční obrat Roční bilanční 
suma

mikro Méně než 10 Do 2 mil. EUR Do 2 mil. EUR

malý Méně než 50 DO 10 mil. EUR Do 10 mil. EUR

střední Méně než 250 Do 50 mil. EUR Do 43 mil. EUR
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FICHE 1 Investice do zemědělských podniků
Příjemce dotace: Zemědělský podnikatel
Výše podpory: 50% způsobilých výdajů
Navýšení 10% pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro 

ANC oblasti

Způsobilé výdaje:
⚫ Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě 
⚫ Nákup nemovitosti 
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FICHE 1 Investice do zemědělských podniků
Preferenční kritéria:
⚫ Výše uznatelných výdajů
⚫ Pracovní místo
⚫ Dosud nepodpoření žadatelé
⚫ Využívání stávajících objektů/areálů
⚫ Využívání objektů ve vlastnictví žadatele
⚫ Preferované činnosti

Min. počet bodů   15
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FICHE 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Příjemce dotace: 
⚫ Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997
⚫ Výrobce potravin a surovin pro lidskou spotřebu dle 

zákona č. 110/1997
⚫ Výrobce krmiv dle zákona č. 91/1996
⚫ Jiný subjekt aktivní ve zpracování a uvádění na trh a vývoji 

zem. Produktů
Maximální výše dotace činí 50% způsobilých výdajů (pokud 

výstupní produkt je v příloze č. I. Smlouvy o fungování EU); 
pokud není v příloze I., pak 45% mikro+malýpodnik; 35% 
střední podnik.
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FICHE 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Preferenční kritéria:
⚫ Výše uznatelných výdajů
⚫ Pracovní místo
⚫ Dosud nepodpoření žadatelé
⚫ Využívání stávajících objektů/areálů
⚫ Využívání objektů ve vlastnictví žadatele
⚫ Preferované činnosti

Min. počet bodů   15
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FICHE 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností

Příjemce dotace: Fyzické a právnické osoby–mikropodniky a 
malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

Podporované jsou jen některé činnosti dle Klasifikace CZ NACE 
Maximální výše dotace činí 45% způsobilých výdajů pro malé 

podniky a mikropodniky; 35% pro střední podniky a 25% 
velké podniky

Podpora dle pravidel de minimis, nebo blokové výjimky
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FICHE 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností

Preferenčníkritéria:
⚫ Výše uznatelných výdajů
⚫ Pracovní místo
⚫ Dosud nepodpoření žadatelé
⚫ Využívání stávajících objektů/areálů
⚫ Využívání objektů ve vlastnictví žadatele
⚫ Žadatel poprvé diverzifikuje
⚫ Zapojení mikropodniků

Min. počet bodů   20
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Postup vytvoření a podání žádosti o dotaciPortál Farmáře:
⚫ Žadatel si ze svého účtu vygeneruje formulář žádosti o 

dotaci, který po vyplnění v elektronické podobě předá 
společně s potřebnými přílohami prostřednictvím portálu 
farmáře na MAS

⚫ Přístup do Portálu farmáře žadatel získá osobně na 
podatelně Regionálních odborů SZIF, Centrály SZIF nebo na 
pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS

⚫ Žádost o přístup lze také podat prostřednictvím datové 
schránky žadatele o dotaci nebo e-Podatelny s 
elektronickým podpisem žadatele

⚫ Přístup do Portálu farmáře nelze podat v listinné podobě 
zaslané poštou

http://www.szif.cz/cs/faq-pf
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Podrobný postup pro vytvoření žádosti o dotaci a její podání je 
k dispozici na webových stránkách
www.masbranavysociny.cz

http://www.masbranavysociny.cz/
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Postup příjmu žádostí
⚫ Žádost o dotaci je možné bezplatně konzultovat na MAS.
⚫ Žadatel přes Portál farmáře předá na MAS povinné, příp. 

nepovinné přílohy (vybrané přílohy může žadatel vzhledem 
k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné 
podobě); všechny dokumenty musí být doručeny v 
termínu stanoveném výzvou MAS

⚫ Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje 
datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

⚫ Po předložení žádosti provede MAS administrativní 
kontrolu. Žadatelé mohou být vyzváni k opravě maximálně 
2x a na opravu mají vždy 5 pracovních dní

⚫ U projektů, které projdou administrativní kontrolou, 
proběhne hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS
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Postup příjmu žádostí
⚫ Hodnocení potvrdí a schválí Programový výbor MAS
⚫ Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci 

elektronicky podepíše a spolu s přílohami předá žadateli 
minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem 
registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS

⚫ Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh pošle přes svůj účet 
na Portálu Farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do 
finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve 
výzvě MAS; 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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Důležité podklady a odkazy

⚫ Instruktážní list pro vyplnění žádosti je součástí formuláře 
žádosti: klikněte na tlačítko MENU, poté na „Otevřít 
instruktážní list“

Veškerá pravidla, informace, příručky a návody budou 
zveřejněny na:

⚫ www.masbranavysociny.cz
⚫ www.szif.cz/cs/prv2014

http://www.masbranavysociny.cz/
http://www.szif.cz/cs/prv2014
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Cenový marketing
⚫ Záznam – tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která 

srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled
⚫ Zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající 

z cenového marketingu
⚫ Tabulka cenového marketingu bude obsahovat seznam 

dodavatelů a cen
⚫ Údaje v tabulce musí být vždy podloženy písemnou nebo 

e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným údajem 
z internetové nabídky firmy
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Od roku 2020 je připraven nový způsob administrace přílohy Prohlášení o 
zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 
podniků („Prohlášení MSP“) a přílohy Čestné prohlášení – de 
minimis (dále jen „ČP k DM“). 

Prohlášení MSP i ČP k DM se budou nově generovat a vyplněné vkládat 
přímo na Portálu farmáře.  

Na Portálu farmáře půjdou nově generovat tyto přílohy až od 6. 1. 2020. 
Prosíme tedy ty, kterých se týká povinnost tyto přílohy dodat, aby 
posečkali s jejich vyplňováním až uvedeném datu! 

POZOR: toto platí pouze pro Fichi B (Prohlášení MSP) v případě, že 
výstupní produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU a 
Fiche C v případě ČP k DM! 



Děkuji za pozornost

Ing. Milan Kouřil
MAS Brána Vysočiny

774 585 169


