
Výzva č. 7  PRV  v rámci SCLLD LAG 
Podralsko, z.s.

„Podralsko 2014+“

 



 Termín vyhlášení výzvy: 1.4.2021

 Termín příjmu žádostí: od 12.4.2021 -14.5.2021

 Způsob podání Žádostí: účtem žadatele přes Portál farmáře

 Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí
na MAS v termínech uvedených jako úřední dny: Pondělí a středa od 9.00 –
12.00 hod., vždy však po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno
rezervovat.

 Termín registrace na RO SZIF: 16.7.2021

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Tato
strategie je zveřejněna na http://lagpodralsko.com/

Informace o výzvě

http://lagpodralsko.com/


 Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře.

 Prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře žadatel podává zejména Žádost o dotaci a Žádost
o platbu.

Postup vygenerování a předložení ŽoD na MAS je zveřejněn ve složce u 7. Výzvy

 Ze strany SZIF jsou žadateli/příjemci dotace do schránky na Portál farmáře zasílány informace o
průběhu administrace podaných žádostí (Potvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci, Žádost o
doplnění neúplné dokumentace, Zvací dopis k podpisu Dohody, Oznámení o schválení platby PRV,
atd.). Tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem zveřejnění na Portálu farmáře bez ohledu
na skutečné přihlášení žadatele/příjemce dotace na Portál farmáře.

 V případě dokumentů a formulářů, pro které není nastaveno primárně elektronické podání přes
Portál farmáře, je jejich podání možné prostřednictvím poštovního doručovatele nebo osobně či
prostřednictvím MAS na Podatelně příslušného RO SZIF, případně elektronicky z datové schránky
žadatele/příjemce dotace

Způsob komunikace MAS/SZIF se 

žadatelem o dotace
kapitola č.2 Pravidel pro operaci 19.2.1



 Komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem je zejména
osobní jednání. V případě informování a vyzývání žadatele v
rámci administrace projektu je nutné zaslat dopis/zprávu
datovou schránkou, poštou doporučeně nejlépe s dodejkou,
emailem s elektronickým podpisem, emailem s dokumentem
elektronicky podepsaným v příloze, případně předat osobně
proti podpisu žadatele.

Nastavení notifikace na PF – přílohy –instruktážní listy u Výzvy 7

Způsob komunikace MAS/SZIF se 
žadatelem o dotace 



Seznam vyhlášených Fichí včetně max. možné alokace pro 
jednotlivé Fiche

Pokud bude rámci Výzvy č.7 překročena celková výše podpory všech schválených projektů ve
Fichi, hraniční projekt Fiche/Výzvy BUDE podpořen, za daných podmínek – soulad s IP.

Fiche a alokace Výzvy

 

Číslo 

Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a 

Rady (EU) č. 1305/2013 

Alokace 

pro výzvu č.7 

 

 

 

F7 

Základní služby 

a obnova vesnic 

ve venkovských 

oblastech 
 

Článek 20) Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 

 

 

8 864 328 Kč 

 



Výdaje jsou způsobilé pro podporu za podmínky doložení : 

 Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem / programem / 
strategií rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového 
dokumentu), v případě žadatele svazek obcí lze akceptovat 
soulad s programem/plánem/strategií rozvoje svazku obcí (viz 
Příloha 21)

 = soulad s plány rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a 
jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje 

(viz Příloha 21)

 Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání 
(viz Příloha 22)

Důležitá podmínka 



a) V případě článku 20 bude možné v dané výzvě MAS odeslat pouze 
jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele v rámci jednoho režimu 
podpory; 

b) Žadatelem požadované bodové hodnocení v Žádosti o dotaci 
nemůže být ze strany žadatele/příjemce dotace po podání Žádosti o 
dotaci na MAS jakkoliv měněno a upravováno; konečné bodové 
hodnocení přidělené ze strany MAS v Žádosti o dotaci je pro 
žadatele/příjemce dotace závazné

c) změnu procenta a/nebo výše dotace lze po podání Žádosti o dotaci 
na MAS provést pouze v případě opravy zřejmých chyb v podané 
Žádosti o dotaci na základě výzvy MAS

d) změna režimu podpory v rámci čl. 20 není po zaregistrování na RO 
SZIF možná

e) dodatečné navýšení výše dotace po zaregistrování na RO SZIF není 
možné;

Základní podmínky Žádosti o dotaci
kapitola č.4.1 Pravidel pro operaci 19.2.1



a) Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu
farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s podrobným
postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v
operaci 19.2.1, který je zveřejněn u výzvy

b) Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatně konzultovat na MAS a na SZIF

c) Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci Vč.
povinných příloh na MAS přes Portál farmáře, (vybrané přílohy může
žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné
podobě); všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném
výzvou MAS

d) Za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání
Žádosti o dotaci přes Portál farmáře.

Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně 
doložení příloh k Žádosti o dotaci

kapitola č.4.2 Pravidel pro operaci 19.2.1



 Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a předá žadateli
minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného ve
výzvě MAS

 Žadatel Žádost o dotaci včetně příloh zkontroluje a podá přes svůj účet na Portálu
farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do 16.7.2021

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře:
„Přílohy –instruktážní listy“ u Výzvy č.7 v sekci PRV na stránkách LAG Podralsko.

 Odeslání Žádosti o dotaci včetně příloh prostřednictvím Portálu farmáře ze strany
žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze jednou!

 RO SZIF provede registraci Žádosti o dotaci po jejím odeslání žadatelem přes Portál
farmáře, za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální
registrace na RO SZIF stanovené ve výzvě MAS 16.7.2021

 O zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován prostřednictvím
Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od finálního termínu registrace
na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS,

Administrace na SZIF
kapitola č.4.5. Pravidel pro operaci 19.2.1



 Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu
řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS v termínu do
63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF
uvedeného ve výzvě MAS, a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě.
17.9.2021!

 Na RO SZIF v termínu do 70. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o
dotaci na RO SZIF 24.9.2021!

 Předložení příloh a aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci se provádí dle postupu
pro podání Žádosti o dotaci a pro předložení povinných příloh, příp. nepovinných příloh v
operaci 19.2.1, který je na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz ;
vybrané přílohy dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení může žadatel
vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit na podatelnu příslušného RO SZIF v
listinné podobě osobně nebo poštou či prostřednictvím příslušné MAS

Veřejné zakázky: http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení 
(platí pouze pro výběrové/zadávací řízení)

kapitola č.4.6. Pravidel pro operaci 19.2.1

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky


Dokládání příloh k žádosti o dotaci –
po zaregistrování na SZIF

Termín pro dokládání příloh žadatele po zaregistrování na SZIF se řídí údajem ze žádosti o dotaci, list 
B3, pole č. 5: 

 

1) Ano (nižší než 500 tis. Kč) – doklady z výběru dodavatele – cenový 
marketing – doložit VŽDY jako přílohu k Žádosti o platbu 

- v případě, že žadatel má na B3 pouze tuto možnost, nesmí doklady posílat v termínu pro 
velký marketing – žádost už je na RO SZIF administrována a přílohy se musí stornovat. 

2) Ano (rovna nebo vyšší než 500 tis. Kč) – doklady z výběru 
dodavatele – velký cenový marketing – nejdříve na MAS do 63. kal.dne 
a pak do 70. kal. dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci 
na RO SZIF 

3) Ne – tj. je realizováno výběrové/zadávací řízení – lhůta stejná jako u 
bodu 2). 



Dokládání příloh k žádosti o dotaci –
po zaregistrování na SZIF



Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace

kapitola 6. Pravidel 19.2.1

 Dotaci v rámci PRV lze získat pouze na způsobilé výdaje
uvedené v Pravidlech 19.2.1, kapitola 6., písmeno: a) – h),
platných v den, ve kterém byla Žádost o dotaci podána

 Při podpoře hraničního projektu nelze převádět způsobilé
výdaje do nezpůsobilých.

 Nezpůsobilé výdaje - Pravidla 19.2.1, kapitola 6., písmeno i)



 Minimální výše způsobilých výdajů - 50 tis. Kč na projekt

 Maximální výše způsobilých výdajů - 5 mil. Kč na projekt.

 Projekt lze realizovat pouze na území LAG Podralsko, z.s.

Projekt musí být v souladu s SCLLD LAG Podralsko „Podralsko
2014+“

Způsobilé výdaje
Přijatelnost projektu



 Provádění změn: kapitola č. 7 Pravidel 19.2.1.

 Zadávání VZ žadatelem/příjemcem dotace: kapitola č. 8 Pravidel 19.2.1.

 Žádost o platbu: kapitola č. 9 Pravidel 19.2.1.

 Preferenční kritéria jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu.

 V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo, musí postupovat podle Metodiky 
tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze 14 Pravidel. Příjemce dotace musí 
vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet;  
Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení 
dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace 
malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 
dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik.

Ostatní podmínky



 Obecně platí, že obec nebo kraj je vždy velký podnik.
Organizace zřízené a založené obcí, krajem nebo dobrovolnými
svazky obcí se považují za velký podnik, jestliže je 25 nebo více %
základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo
ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými
subjekty. Výjimkou z tohoto pravidla jsou organizace založené i
zřízené obcemi, které mají méně než 5 000 obyvatel a rozpočet
do 10 mil. €. Tyto obce mohou mít v organizaci majetkový podíl i
větší než 25 % a zároveň menší než 50 %, a přesto je organizace
jimi zřízená nebo založená posuzována samostatně. Např. firma
vlastněná malou obcí z 50 % je považována za velký podnik;
firma vlastněná malou obcí z 49 % může být vyhodnocena i jako
menší kategorie.



 O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté Žádosti o dotaci a rozhodnutí
Rozhodovacího orgánu MAS (pro schválení Žádosti) nebo na základě Žádosti o platbu
(pro vyplacení dotace)

 Žadatel dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů
(předfinancování)

 Před podpisem Dohody není na dotaci právní nárok. Podpisem Dohody vzniká příjemci
dotace nárok na proplacení dotace za splnění podmínek stanovených Dohodou a Pravidly

 Kontaktním místem pro žadatele pro předkládání veškeré dokumentace je MAS; v případě
Dohody pak RO SZIF Hradec Králové

 Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu
Dohody

Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci 
Programu rozvoje venkova



 Žadatel/příjemce dotace je povinen provést výběrové řízení na
dodavatele před termínem pro doložení příloh k Žádosti o
dotaci (cenový marketing lze provést po podpisu Dohody a
předkládá se až při Žádosti o platbu)

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního
úřadu, pak ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a
nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný (v případě
veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt
stavebního úřadu (dle obecných podmínek Pravidel, kapitola 1.
„Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze projekt/část
projektu realizovat

Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci 
Programu rozvoje venkova 



 Do evidence skutečných majitelů se zapisují údaje o skutečných 
majitelích právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných 
rejstříků dle rejstříkového zákona (obchodního, nadačního, 
společenství vlastníků jednotek, spolků, ústavů a obecně 
prospěšných společností) a svěřenských fondů zapsaných do 
evidence svěřenských fondů.

 Povinnost zápisu tedy dopadá i na některé právnické osoby 
veřejného práva, např. příspěvkové organizace státu a územních 
samosprávných celků (mateřské školky, základní a střední školy), 
VZP, státní podniky, jakož i na odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace 
a nadační fondy a další. Evidenční povinnost naopak nemají církve 
a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí 
ani honební společenstva.

Rejstřík skutečných majitelů



Nejčastější chyby



Fiche  

 Vymezení Fiche

 Definice žadatele/příjemce dotace

 Druh a výše dotace, režim podpory

 Způsobilé výdaje

 Další podmínky

Podrobně pod článkem č.20 v Pravidlech 19.2.1



 Limit pro  stanovení hodnoty VZ 500 tisíc bez DPH se 
týká každého zadavatele, který není veřejným 
zadavatelem (obce, státní příspěvkové organizace, 
státní podniky ..), ale pozor, dotace nesmí být vyšší 
než 50%

 Pokud je dotace vyšší než 50% pak platí limit pro 
stanovení hodnoty VZ 400 tisíc bez DPH!!!

Pomůcka k rozklíčování výše hodnot 
zakázky vůči typu žadatele



a) Veřejná prostranství v obcích 
1)Režim nezakládajícím veřejnou podporu

b) Mateřské a základní školy
1) Režim nezakládající veřejnou podporu 
2) Režim de minimis

e) Vybrané kulturní památky
1) Režim nezakládající veřejnou podporu 
2) Režim de minimis

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
2) Režim de minimis

1 žádost napříč opatřeními



Režim nezakládající veřejnou podporu 

Lze kombinovat v tomto režimu :

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy

e) Vybrané kulturní památky

Režim de minimis 

Lze kombinovat v tomto režimu :

b) Mateřské a základní školy

e) Vybrané kulturní památky

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

NELZE KOMBINOVAT

a) Veřejná prostranství v obcích 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven



 Definice veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního 
úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, 
které jsou ve vlastnictví obce.

 náměstí, náves, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, 
železniční stanice, navazující prostranství dalších objektů občanské vybavenosti za 
podmínky, že jde o objekt ve vlastnictví obce

 Definice občanského vybavení dle stavebního zákona: §2, odst. 1), k) 3. občanské vybavení, 
kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;

Mezi další objekty občanské vybavenosti konkrétně počítáme :(pokud jsou veřejně přístupné a 
jsou ve vlastnictví obce)
 školy a výchovná zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, DDM, internáty, domovy mládeže, koleje, zařízení 

pro dětské skupiny)
 kulturní zařízení (divadlo, kino, klub, kulturní dům, knihovna, muzeum)
 tělovýchovy a sportu (bazén, venkovní koupaliště, tělocvična, posilovna, sportovní haly a 

areály, apod.)
 zdravotnické zařízení (polikliniky, nemocnice, ordinace, ambulance, lékárna, lázně)
 zařízení sociální péče (stacionář, domov důchodců, pečovatelské domy apod.)
 maloobchod, specializované obchody, tržnice, trhy, služby (holič, čistírna, opravny, apod.)
 objekty veřejné správy a administrativy

Definice veřejného prostranství



 kulturní památky, jakožto i pomník, kaple, zvonice, zvoničky
 vědecké, výzkumné zařízení (vědecké parky)
 smuteční síně a krematoria
 zařízení pro ochranu obyvatelstva (Policie, Městská policie, Hasičský záchranný 

sbor -JPO)
 informační centrum
 objekty občanské vybavenosti )pokud jsou veřejně přístupné a jsou ve vlastnictví 

obce)
 Objekt z vyjmenovaných – nebude se dále řešit, jak je objekt zapsán v katastru 

nemovitostí a územním plánu.
 Objekt z definice, ale není mezi vyjmenovanými – musí být objekt zapsán jako 

objekt občanské vybavenosti v katastru nemovitostí nebo v územním plánu.
 objekty občanské vybavenosti (pokud jsou veřejně přístupné a jsou ve 

vlastnictví obce)
 Návaznost !!! 
 Musí se jednat o funkční návaznost a prostor musí navazovat/sousedit s 

objektem občanské vybavenosti.
 Nesmí mezi objektem a veřejným prostranstvím vést komunikace

Definice veřejného prostranství



Dotaci je možné poskytnout pouze na projekt, který bude ke dni podání 

Žádosti o platbu a dále po dobu lhůty vázanosti projektu na účel funkčním 

celkem  

= 

takový projekt, jehož výsledkem je plně provozuschopný, účinný a účelný 

celek ve smyslu plnění cílů operace/ projektu i bez realizace dalších 

projektů

Projekt = konkrétní ucelený soubor aktivit, které směřují k dosažení předem 

stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů v rozsahu dané Fiche; 

projekt je definován v Žádosti o dotaci (včetně harmonogramu, rozpočtu 

apod.) a vždy tvoří samostatný funkční celek,
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