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DŮKLADNĚ SI PROSTUDUJTE PRAVIDLA 19.2.1 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

• Vyhlášení výzvy: 25.3.2021 

• Datum a čas přijetí žádostí na MAS: 1.4.2021 – 30.4.2021 do 12:00 

• Registrace na RO SZIF: 30.6.2021 

• Ukončení výzvy: 30.4.2021, ve 12:00 

• Datum zahájení realizace projektu: po podání žádosti na MAS 

• Odkaz na výzvu: https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/prv/ 

• Vyhlášené fiche v 6. výzvě 

Číslo 

Fiche 

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

pro 6. výzvu 

F8 Investice do 

nezemědělských činností 

V. 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

177 750,- Kč 

https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/prv/
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Územní vymezení: celé území MAS 

F14 Investice v obcích Článek 20, Základní služby a podpora vesnic ve venkovských oblastech 

písmeno a) - Veřejná prostranství v obcích 

písmeno c) – Hasičské zbrojnice 

písmeno f) – Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

2 459 949,- Kč 
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Společné podmínky 

 
• Žadatelem nemůže být státní příspěvková organizace, organizace producentů, MAS 

• Nákup nemovitostí–maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt 

• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS, 

uhrazeny nejpozději do data předložení žádosti o platbu na MAS 

• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody 

• Vázanost projektu na účel 5 let od převedení dotace na účet příjemce dotace 

• Archivace dokumentů min.10 let od proplacení dotace 

• Dodržení požadavků na publicitu projektu v souladu s Příručkou pro publicitu PRV 2014-2020 

 

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 

• Katalog stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a s RTS a s Callida s. r. o. 

• Zakázka do 20 000 Kč bez DPH nákup přímo (max do výše 100 000 Kč bez DPH součtu těchto samostatných 

zakázek na projekt) 

• Zakázka od 20 000 Kč bez DPH do 400 000 Kč bez DPH cenový marketing 

• Zakázka od 20 000 Kč bez DPH do 500 000 Kč bez DPH, pokud žadatel není veřejný nebo dotovaný zadavatel 

cenový marketing 
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• Zakázka rovna nebo vyšší 400 000 Kč, resp 500 000 Kč výběrové řízení 

(žadatel postupuje podle Příručky pro zadávání veřejných zakázek!) 

Upraveno v Obecných pravidlech čl. 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

Povinné přílohy u všech fichí 

Upraveno ve Společných podmínkách čl. 6. Seznam předkládaných příloh a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o 

dotaci na MAS 

• Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni 

předložení přílohy na MAS pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt 

stavebního úřadu 

• Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, předkládá se stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace 

předkládaná k řízení stavebního úřadu 

• Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením rozměrů (pokud není přílohou PD) 

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace (nelze v listinné podobě) 

• Kategorie podniku podle velikosti Příloha 5 Pravidel (neplatí pro Fichi 11 13 15 

• Nákup nemovitosti znalecký posudek max 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS 

• Posouzení finančního zdraví (u projektu nad 1 000 000 Kč, provádí se za poslední 3 uzavřená účetní období, 

irelevantní pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, 

obecně prospěšné společnosti, pobočné spolky, církevní organizace a náboženské společnosti, školní 

statky/podniky, nadace a veřejné VŠ) 
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• Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů) 

 

 

 

Fiche č. 8 

Investice do nezemědělských činností V. 

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

Definice žadatele: 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) mikropodniky a malé podniky, jakož i zemědělci 

 

Dotace: 

45 % mikro podniky a malé podniky (FO a PO) 

35 % střední podniky pouze zemědělci (nikoli FO a PO) 

25 % velké podniky pouze zemědělci (nikoli FO a PO) 

Podporované jsou pouze investice do vybraných oblastí činnosti dle Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE) 
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C zpracovatelský průmysl (vyjma 12.00, 25.40) 

F stavebnictví (vyjma 41.1) 

G velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (vyjma 46, 47.3) 

I ubytování, stravování, pohostinství 

J informační a komunikační činnost (vyjma 60, 61) 

M profesní, vědecké technické činnosti (vyjma 70) 

N79 činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby 

N81 činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (vyjma 81.1) 

N82.1 administrativní a kancelářská činnost 

N82.3 pořádání konferencí a hospodářských výstav 

N82.92 balicí činnost 

P85.59 ostatní vzdělávání 

R93 sportovní, zábavní, rekreační činnost 

S95 opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 
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S96 poskytování ostatních osobních služeb 

 

Režim podpory 

Žadatel vybírá ze 2 typů režimů podpory 

REŽIM PODPORY DE MINIMIS preferovaná možnost 

• Žadatel tuto možnost vybírá, pokud splní následující podmínku výše podpory de minimis, kterou v minulosti 

dostal, nepřekročila za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období 200 000 EUR 

• V případě, že žadatel vybere tuto možnost, musí při podpisu Dohody o poskytnutí podpory doložit povinně 

přílohu č 17 Pravidel Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis  

Ten žadatel, který podmínku de minimis nesplňuje, musí vybrat  

 

REŽIM BLOKOVÉ VÝJIMKY 

• Pokud žadatel žádá v režimu blokové výjimky, musí doložit MOTIVAČNÍ ÚČINEK (dokládá se tím, že veškeré 

faktury a další dokumenty musí mít datum vystavení až po datu podání žádosti o dotaci) 
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Upraveno ve Specifických podmínkách 

Činnosti R93 (sportovní, zábavní, rekreační činnost) a I56 (stravování a pohostinství) pouze ve vazbě na venkovskou 

turistiku nebo ubytovací kapacitu! 

Jeli součástí projektu ubytovací zařízení musí se jednat o zařízení v souladu s §2 odst. c) vyhlášky č 501 2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky (tj hotel, motel, penzion a další), přičemž 

se musí jednat o zařízení s kapacitou 6-40 pevných lůžek 

• 

Upozornění k projektům týkajících se ubytování, pokud daná obec v místě realizace projektu vybírá poplatky z 

cestovního ruchu, žadatel se přihlásí k poplatkové povinnosti u příslušné obce, a to nejpozději k datu předložení žádosti 

o platbu na MAS! 

V případě zpracování produktů musí být výstupem procesu produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU 

V případě uvádění produktů na trh musí převažovat tržby za produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU 

Podmínky platné pro režim blokové výjimky: 

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 
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Metodika pro stanovení kategorie provozovny je uvedena v příloze 16 Pravidel 

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 (účetní hodnotou se rozumí zůstatková hodnota majetku po účetních odpisech) příjemce v 

čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se podpora 

požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o dotaci, a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po 

dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje 

 

Způsobilé výdaje 

(upraveno ve Specifických podmínkách) 

1. stavební obnova (modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného 

zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci 

turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) 

2. pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových 

vozů kategorie N 1 do 3 5 t) 

vybavení (hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného 

majetku do stavu způsobilého k užívání) 
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3.doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, 

oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) tvoří však max 30 % projektu 

4. nákup nemovitosti (do 10 % výdajů) 

 

Povinné přílohy 

(upraveno ve Specifických podmínkách) 

V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že v okruhu 

10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min 2000 osob/rok viz příloha Vazba na 

venkovskou turistiku 

V případě, že se projekt týká činností R 93 (zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství) dle CZ 

NACE ve vazbě na ubytovací kapacitu, doloží žadatel dokument prokazující, že ubytovací kapacita je ve vlastnictví 

žadatele, případně že ubytovací kapacita je součástí projektu, případně že žadatel má uzavřenou smlouvu o spolupráci 

s provozovatelem ubytovací kapacity (např o zajištění stravování pro hosty), a to v docházkové vzdálenosti 

V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu pak Kartu majetku 

pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována 

V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, 

pak Kartu majetku znovupoužitého majetku 
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Fiche 14 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

a) Veřejná prostranství v obcích 

c) Hasičské zbrojnice 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 

Veřejná prostranství v obcích 

Definice žadatele:  

Obec nebo svazek obcí 

Oblasti podpory: 

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to včetně herních prvků. Veřejným prostranstvím se 

pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), 

ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující 

prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou 

ve vlastnictví obce. prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, p 
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Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek 

Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 

1. 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) 

2. vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství –vodní prvky 

(kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) 

3. herní prvky 

4. doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) –tvoří maximálně 30 % projektu 

5. nákup nemovitosti 

 

Kritéria přijatelnosti 

1, Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve 

venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 
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2, Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce. 

 

Další podmínky: 

1. Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz. kapitola 1, písmeno nn)). 

2. Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty 

vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno. 

3. Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová 

výstavba pomníků. 

4. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: 

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

5. Předmětem podpory jsou veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště a dále navazující prostranství obecního úřadu, 

pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice anebo dalších objektů občanské vybavenosti. Navazující prostranství dalších 

objektů občanské vybavenosti lze podpořit za podmínky, že jsou tyto objekty ve vlastnictví obce. 

 

Hasičské zbrojnice 
 

Definice žadatele: 
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Obec nebo svazek obcí 

 

Oblast podpory: 

 

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičský zbrojnic přímo související s výkonem služby jednotek SDH 

obce. 

Způsobilé výdaje 
 

1. Rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety), 

2. Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice 

3. Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) – tvoří maximálně 30 % 

projektu. 

Kritéria přijatelnosti 

1. Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve 

venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

2. Výdaje se týkají hasičských zbrojnic – JSDH obce s místní působností kategorie JPO V 

 

Další podmínky: 
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1. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: 

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

2. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie 

nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo 

stavby.  

3. Nezpůsobilými výdaji jsou 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; K.  

4. Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební a technologické 

úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.  

 

Další podmínky platné pro režim nezakládající veřejnou podporu  

1. Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 SFEU (viz kapitola 1, písmeno nn)); C.  

2. Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nebude sloužit k provozování ekonomické 

činnosti příjemce podpory (tzn., že předmět dotace slouží pouze k výkonu hasičské záchranné služby, není pronajímán a 

neslouží k jinému účelu, a to ani k zájmovým činnostem); C.  

 

Další podmínky platné pro režim de minimis  
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1. Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí 

jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.  

 

Seznam předkládaných příloh  

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:  

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 

(viz Příloha 21); D jinak C.  

1) Doklad (např. čestné prohlášení obce), že prostory přímo souvisejí s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů  

 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, 

ústav. o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 

Oblasti podpory: 

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a 

víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních 

knihoven. 
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Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, 

nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 

1. rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) 

včetně obecních knihoven 

2. mobilní stavby –stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny 

3. pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven 

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) 

–tvoří maximálně 30 % projektu 

6. nákup nemovitosti 

 

Kritéria přijatelnosti 
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1. Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve 

venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

2. V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. 

3. V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před 

podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace.    

 

Další podmínky: 

1. Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně 

jejich zázemí. 

2. Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí 

jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR. 

3. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: 

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

4. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené technologie 

nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo 

stavby. 



  
 

21 

 

5. V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být sám žadatel, a to 

za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám. 

6. Nezpůsobilými výdaji jsou 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. 

7. Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební a technologické 

úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč. 

8. Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské koncertní a divadelní sály, kina 

(včetně venkovních prostor pro kulturní činnost), klubovny, sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven. 

 

Děkuji za pozornost 

 


