
HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH PROSTŘEDNICTVÍM MAS 

 

a) Příjemce dotace má povinnost oznamovat změny týkající se Žádosti o dotaci od podpisu Dohody o 

poskytnutí dotace po dobu lhůty vázanosti projektu na účel prostřednictvím formuláře Hlášení o 

změnách, 

b) veškeré změny musí respektovat podmínky Pravidel; v případě, že RO SZIF dojde po posouzení 

proběhlé změny k závěru, že nebyly splněny veškeré podmínky vyplývající z Pravidel a Žádosti o dotaci, 

je uděleno nápravné opatření, popř. sankce; D jinak C, 

c) příjemce dotace, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, je povinen 

bezodkladně informovat SZIF o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu §4 

odst. 4 AML zákona, 

d) zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky, 

e) Hlášení o změnách včetně příloh příjemce dotace podává nejdříve na MAS, MAS provede kontrolu 

(zejména s ohledem na preferenční kritéria) v termínu do 10 pracovních dnů od obdržení Hlášení o 

změnách, 

f) v případě, že MAS s Hlášením o změnách souhlasí, pracovník MAS vyplní stanovisko MAS na 

Hlášení o změnách, Hlášení o změnách elektronicky podepíše a předá příjemci dotace k podání přes 

Portál farmáře, 

g) v případě, že MAS s navrhovanou změnou nesouhlasí, udělí příjemci dotace nápravné opatření s 

přiměřenou lhůtou na opravu; po doplnění/opravě vyplní pracovník MAS stanovisko MAS na Hlášení o 

změnách, 

h) pokud příjemce dotace s nápravným opatřením či se stanoviskem MAS nesouhlasí, předá MAS 

písemné vyjádření o svém nesouhlasu, které je předáno spolu s Hlášením o změnách, 

i) po schválení či vyplnění stanoviska MAS předá příjemce dotace Hlášení o změnách na RO SZIF, a 

to v případě souhlasu neprodleně po ukončení kontroly, nebo do 5 pracovních dnů od obdržení 

doplnění/opravy Hlášení o změnách či od obdržení nesouhlasu k doplnění/opravě, 

j) v jednom okamžiku lze administrovat pouze jedno Hlášení o změnách (dokud není dokončena 

administrace jednoho Hlášení o změnách, není možné podat další Hlášení o změnách), 

k) výsledek schvalovacího řízení Hlášení o změnách sděluje SZIF buď Vyrozuměním, nebo výzvou k 

podpisu Dodatku k Dohodě. V případě, že nebyly zjištěny nedostatky, je SZIF povinen tento výsledek 

schvalovacího řízení oznámit žadateli/příjemci dotace nejpozději do 30 kalendářních dnů od data 

obdržení Hlášení o změnách; v případě nedodržení termínu, oznámí do tohoto termínu SZIF 

žadateli/příjemci dotace důvod zdržení. V případě, že byly zjištěny nedostatky v Hlášení o změnách, 

vyžádá si SZIF doplnění Hlášení o změnách a lhůta pro oznámení výsledku schvalovacího řízení se 

prodlužuje o dobu, po kterou žadatel/příjemce dotace doplňuje údaje Hlášení o změnách, 

l) podrobný postup pro předložení formuláře Hlášení o změnách je zveřejněn na internetových 

stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 


