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5. výzva MAS Brána Vysočiny

⚫ Technické informace pro administraci Žádosti o dotaci
⚫ Informace o vyhlášené Výzvě
⚫ Financování projektu
⚫ Představení vyhlašovaných opatření
⚫ Povinné přílohy
⚫ Obecná ustanovení pro všechny žadatele
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Technické informace pro administraci Žádosti o dotaci
⚫ Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky přes Portál 

Farmáře SZIF!
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Základní údaje o připravované Výzvě
⚫ vyhlášení Výzvy: 14.2.2022
⚫ příjem Žádostí o dotaci na MAS: 14.2. – 13.5.2022
⚫ alokace: 1 000 000 Kč
⚫ min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
⚫ max. výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
Územní vymezení: celé území MAS Brána Vysočiny
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Financování projektu
a) výdaje jsou uznatelné až po podání Žádosti o dotaci
b) po podání Žádosti o dotaci administrace ze strany MAS (kontrola, 

hodnocení)
c) poté administrace ze strany SZIF (kontrola, podpis Dohody 

apod.), ve 4. výzvě podávání ŽoD do 11.7.2021, v lednu 2022 
podpis Dohody se SZIF

d) vše musí realizováno a proplaceno ze strany žadatele před datem 
podání Žádosti o platbu dotaci z vlastních prostředků

e) poté se připravuje a podává Žádost o platbu, od podání do 
proplacení cca 4 měsíce
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Mateřské a základní školy 

Žadatel:
a) obec nebo svazek obcí
b) příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
c) školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve 

školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační 
složkou státu.

Dotace: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Podpora je 
poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu nebo
režimu de minimis



5. výzva MAS Brána Vysočiny

Způsobilé výdaje:
1) rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ školy i jejího zázemí a 

doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní 
mobiliář a herní prvky v případě MŠ 

2) pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ či doprovodného 
stravovacího zařízení 

3) doplňující výdaje (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, 
oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě ZŠ) – max. 
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

4) nákup nemovitosti    
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Další podmínky:
1) v době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity MŠ uvedené v 

rejstříku škol a školských zařízení - platí od podání ŽoD na MAS do podání 
ŽoP na MAS (netýká se projektů souvisejícího zařízení školního stravování) 

2) v případě ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety 
nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, 
družiny a jídelny, vč. souvisejícího zázemí a souvisejících úpravy budovy školy 

3) nebudou podporovány aktivity ve školách zřízených dle §16 odst. 9 školského 
zákona č. 561/2004 Sb., a ve školách zřízených při zařízeních pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy 

4) v případě, že MŠ/ZŠ není zřízena obcí nebo svazkem obcí, případně 
příspěvkovou organizací těchto subjektů, je podpora poskytována pouze v 

režimu de minimis



5. výzva MAS Brána Vysočiny
Další podmínky:
5) právní vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje: 

vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné 
břemeno a právo stavby 

6) právní vztahy k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené 
technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby 

7) nebudou podporovány projekty s výdaji na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč

Nezpůsobilé výdaje
1) úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro 

sport 
2) kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, 

tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a 
instalace solárně-termických kolektorů
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Povinné přílohy:

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí (strategického 
rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze 
akceptovat i soulad s programem/plánem/strategií rozvoje 
svazku obcí (dle vzoru) 

2) V případě MŠ informativní výpis z rejstříku škol a školských 
zařízení obsahující aktuální kapacitu zařízení 
https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/ (nesmí být starší než 30 
kalendářních dní před podáním ŽoD na MAS)
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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., nadace, 

nadační fond)
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
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Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Způsobilé výdaje:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i 

příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické 
místnosti) včetně obecních knihoven

2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného 
zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) 

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost včetně obecních knihoven  
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Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Způsobilé výdaje:
4) 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 

5) 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 vybavení) – max. 
30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

6) nákup nemovitosti   
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Povinné přílohy:

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 
plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí (strategického 
rozvojového dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze 
akceptovat i soulad s programem/plánem/strategií rozvoje 
svazku obcí (dle vzoru)
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⚫ 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
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Povinné přílohy pro obě opatření
a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS
⚫ Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: platné a k datu registrace 

na SZIF pravomocné 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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Preferenční kritéria
a) Výše uznatelných výdajů
b) Velikost obce
c) Komunitní příprava projektu
d) Podpora žadatelů s jednou Žádostí o dotaci

Min. počet bodů 20

Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. 

V případě shodného počtu bodů 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



Děkuji za pozornost

Ing. Milan Kouřil
MAS Brána Vysočiny

kouril@masbranavysociny.cz

774 585 169


