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Prezentace semináře Výzva č. 7 MAS Podhůří Železných hor z Programu 
rozvoje venkova 

 
 
Fiche Investice v obcích III. 
Fiche Investice do nezemědělských činností VI. 
Fiche Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů II. 
 
 
Harmonogram výzvy 
 
Otevření výzvy     4.3.2022 
Přijetí žádostí na MAS   4.3.2022 – 5.4.2022 do 12:00 h. 
Registrace na RO SZIF do  14.6.2022 
 
 
Odkaz na výzvu a přílohy  https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/prv/ 
 
 
Kontakt:      Jana Baladová  603 275 369 
 
Email:     info@podhurizeleznychhor.cz 

https://www.podhurizeleznychhor.cz/vyzvy/prv/
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ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU NA ÚČET V PORTÁLU FARMÁŘ 

 

• Žádost o dotaci se podává/registruje v Portálu farmáře, proto musí mít žadatel na tomto 
portálu zřízen přístup na svůj účet  

 

• Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá osobně na 
podatelně regionálního odboru SZIF Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí279 

• Žadatel vyplní formulář „Žádost o přístup do portálu eAGRIa do portálu farmáře SZIF“. 
Bližší informace o registraci na portál naleznete na: www.szif.cz/irj/portal/pf-uvod 

 
 

Všeobecné informace 
 

• Způsobilé 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 na 
MAS  

• Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání žádosti přes Portál 
farmář  

• V dané výzvě MAS lze odeslat pouze jednu ŽoD konkrétního žadatele v rámci jednoho 
režimu podpory 

• Minimální způsobilé výdaje   50 000 Kč 

http://www.szif.cz/irj/portal/pf-uvod
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• 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 

• 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 
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Obecná způsobilost a povinnosti žadatele 
 

• Žadatel musí být zapsán v evidenci (rejstříku) skutečných majitelů. 
• Právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky, nadace, ústavy 

a společenství vlastníků jednotek) a svěřenecké fondy zapsané do evidence svěřeneckých 
fondů by měly svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. 

• https://issm.justice.cz/ 
• Bude kontrolováno při administrativní kontrole po registraci Žádosti o dotaci na SZIF, v 

případě nesplnění bude žadatel vyzván k doplnění!  
 
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  

• Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě 
pořízení mobilních strojů) 

 

https://issm.justice.cz/
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FICHE č. 14 – INVESTICE V OBCÍCH 

 
 
Článek 20 písmeno  

• a) Veřejná prostranství v obcích 

• c) Hasičské zbrojnice 

• f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
 
celková výše dotace   1 637 464,- Kč 
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 80 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace 
 
 
Podmínky 
 

• Projekt je v souladu s plánem/programem rozvoje obce  
Příloha č. 21 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce.  

• Dokládá se souhlas statutárního orgánu obce 
 
 
Limit pro doplňující výdaje (úprava povrchů, výstavba odstavných a parkovacích míst, oplocení, 
kuchyňské kouty atd. ve výši max. 30 % projektu 
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A) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH 
 
Způsobilé výdaje  

• vytváření-rekonstrukce veřejných prostranství obce 

• zatravnění, květinové a bylinné pásy, osivo trav, případně sadba květin  

• herní, vodní a solitérní prvky (fitness prvky) –nikoliv sportoviště/sportovní plochy 

• pomníky –pouze oprava –sochařské (a stavitelské) dílo určené k památce či uctění osob 
nebo událostí (morový sloup, křížky) 

• mobiliář  

• oplocení a cesta na hřbitově, pokud je hřbitov v majetku obce 

• osvětlení –pokud nevlastní obec –doložit souhlas vlastníka  

• nákup nemovitosti  
 

 

Podmínky 

• veřejným prostranstvím se rozumí zejména náměstí, návsi, tržiště a navazující prostranství 
objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce  

• veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce  
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C) HASIČSKÉ ZBROJNICE 
 
Způsobilé výdaje 

• rekonstrukce/rozšíření hasičské zbrojnice a příslušného zázemí  

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice 

• zásahové obleky, proudové čerpadlo, vysílačky, pily 

• nákup nemovitosti 
 
Podmínky 

• investiční záměr musí přímo souviset s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů 
obce kategorie JPO  

 
F) KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN 
 
Způsobilé výdaje 

• rekonstrukce/rozšíření kulturního a spolkového zařízení a obecních knihoven – včetně 
zázemí 

• pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost 

• mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost (party stany, velkokapacitní stany, 
pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací technika) 

• sportovní hasičská stříkačka 

• multifunkční prostor v knihovně 

• slavnostní uniformy 
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• chladící box na odlovenou zvěř 
 
Podmínky 

• Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity včetně jejich 
zázemí 

• Budovy, kde budou projekty realizovány jsou buď ve vlastnictví žadatele, případně se 
prokazuje nájemní vztah, nebo smlouva o výpůjčce 

 
 

FICHE č. 8 – INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ VI 
 

 
 
Článek 19, odst. 1., písm. b) 
 
Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností 
 
celková výše dotace   1 059 164,- Kč 
 
maximální výše podpory 
malý a mikro podnik   45 % 1–9   zaměst.  
střední podnik     35 % 10–49  zaměst. 
velký podnik      25 % 50–249  zaměst. 
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Podmínky 

• Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) 

 
 
Způsobilé výdaje 

• stavební obnova (přestavba, 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).  

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup 
zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s 
projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu 
způsobilého k užívání).  

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a 
parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30 % 
projektu.  

• nákup nemovitosti.  
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FICHE č. 10 – ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 
 
Článek 17, odst. 1., písm. b) 
 
Podpora zahrnuje investice, které se týkají zpracování a uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů  
 
celková výše dotace   500 000,- Kč 
 
Maximální výše podpory 

• Výstupem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU – Malý + mikro 
podnik 45 % 

• Střední podnik 35 %  
(podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 44 nařízení Komise č. 702/2014 

 

• Výstupem produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU – činí dotace 50 % 
(podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 nařízení PRV) 

 
Definice příjemce dotace 

• Zemědělský podnikatel,  

• výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou potřebu,  

• výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 
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Podmínky 
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou 
produktů rybolovu a akvakultury, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž 
se uvedená příloha nevztahuje. 
 
Způsobilé výdaje 

• Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh.  

• Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 
manipulačních ploch,  

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)  

• investice souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin vznikajících při zpracování.  

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s 
uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu)   

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

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů).  
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• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací 
nezbytně nutných pro realizaci projektu).  

• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin 
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod.  

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů.  

• investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba 
a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, e-
shop apod.).  

• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 pouze v kódu 012.  

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.  

• nákup nemovitosti 
 
Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv, výrobní 
proces se musí týkat zpracování, nebo uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a medu, přičemž výstupní 
produkt nemusí být v této příloze uveden (viz Příloha 9 Pravidel).  
V případě, že v rámci projektu žadatel uvádí výrobky na trh, musí se jednat pouze o vlastní 
výrobky. 
 
Další podmínky 
 

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a 
právo stavby.  
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• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny 
podpořené stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % 
spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby.  

• Dotaci nelze poskytnout na: intervenční sklady – intervenční sklady slouží ke skladování 
intervenčních zásob obilovin, mléčných výrobků a masa.  

• Žadatel nesmí být velký podnik.  

• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt 
nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, musí mít podpora motivační účinek v 
souladu s článkem 6 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (viz kapitola 1 písmeno ii).  

• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt 
nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, nebude dotace vyplacena ve prospěch 
žadatele/příjemce dotace, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, na 
základě kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena 
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl 
splacen; u této podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako skupina 
propojených a partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 702/2014, včetně 
jeho vazeb na zahraniční subjekty. 

 


