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Základní údaje o výzvě
Datum vyhlášení výzvy: 1.7.2020
Příjem žádostí na MAS: od 6.7.2020 do 28.8.2020
Termín registrace na RO SZIF: 31.10.2020
Alokace: 720 741 Kč
Min. výše způsobilých výdajů: 50000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
Územní vymezení: celé území MAS Brána Vysočiny

Žádosti se přijímají pouze elektronicky přes Portál Farmáře 
SZIF!
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Veřejná prostranství v obcích 
⚫ Žadatel: Obec nebo svazek obcí
⚫ Dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Podpora je 

poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu. 
⚫ Způsobilé výdaje: 
a) 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)

b) vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového 
charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka 
a ptačí napajedla či koupadla)

c) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační 
plochy) - tvoří maximálně 30% projektu

d) nákup nemovitosti  
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Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

⚫ Žadatel: 
a) obec nebo svazek obcí
b) příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
c) nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
d) registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
Dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Podpora je poskytována v režimu de 

minimis
⚫ Způsobilé výdaje:
a) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, 

umývárny, toalety) včetně obecních knihoven

b) mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny

c) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 
knihoven

d) 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

e) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, 
kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení88) - tvoří maximálně 30% projektu

f) nákup nemovitosti   
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Společné podmínky pro všechna opatření
⚫ Žádost musí získat minimální počet bodů v rámci 

preferenčních kritérií
⚫ 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 obě opatření
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 v odpovídajícím měřítku s 

vyznačením rozměrů
⚫ Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace
⚫ Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před podáním 

žádosti o dotaci na MAS
⚫ Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 
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Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu)

⚫ povinná příloha pro obě opatření
⚫ je nutné dodat podepsané čestné prohlášení dle vzoru (ke 

stažení na http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-
prv

⚫ zároveň jako přílohu je nutné přiložit část plánu/programu 
rozvoje obce, jež danou skutečnost prokazuje

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv
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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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Preferenční kritéria
⚫ Výše uznatelných výdajů
⚫ Velikost obce
⚫ Komunitní příprava projektu
⚫ Podpora žadatelů s jednou Žádostí o dotaci

Min. počet bodů 20

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. 
Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. 

V případě shodného počtu bodů u více projektů bude rozhodovat:
1. počet obyvatel v obci realizace projektu: bude zvýhodněn projekt, který bude 

realizován v obci, která má méně obyvatel
2. výše způsobilých výdajů: bude zvýhodněn projekt s nižšími způsobilými výdaji
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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 
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv

http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv
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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 jsou zveřejněny 
na: http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv



Děkuji za pozornost

Ing. Milan Kouřil
MAS Brána Vysočiny

774 585 169


