
 

 

 

Potvrzení o převzetí Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova 
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
Název MAS: Zubří země, o.p.s. 
SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Zubří země pro období 2014 - 2020 
Registrační číslo SCLLD: CLLD_15_01_046 
Označení výzvy: Výzva MAS č. 1 Zubří země - PRV 
Registrační číslo výzvy: Fiche 15/000/00000/563/000060/F007 
Číslo a název Fiche: Fiche 7 - Modernizace zemědělského podnikání 

 

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 13.4.2017 do 14 hodin 
Datum a hodina předložení:  
Název projektu:  
Žadatel:  
Adresa žadatele:  
IČ:  

 

Přílohy předkládané se Žádostí o dotaci na MAS stanovené Pravidly 19.2.1 
Č. Popis Počet stran Ano Ne Nevyžaduje 
1. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v 
případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) 
odpovídající povolení stavebního úřadu (dle 
Obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení 
stavebního úřadu“), na jehož základě lze 
projekt/část projektu realizovat – prostá kopie 

    

2. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená 
projektová dokumentace předkládaná k řízení 
stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – 
prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 

    

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v 
odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 
stavby/technologie k projektu/části projektu, 
pokud není přílohou projektová dokumentace 
předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 
předpisy – prostá kopie.  

    

4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace 
předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v 

    



 

 

 

odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla 
pozemků, hranice pozemků, název katastrálního 
území a měřítko mapy (není-li součástí projektové 
dokumentace) – prostá kopie (lze předložit v 
listinné podobě).  

5. Formuláře pro posouzení finančního zdraví 
žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno (u 
projektu nad 1 000 000 Kč) (Formuláře mají formu 
pdf a lze je vygenerovat na Portálu Farmáře). 
Žadatel zvolí typ formulářů dle způsobu vedení 
účetnictví v plném/ zjednodušeném rozsahu, nebo 
daňové evidence).  

    

6. Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru 
dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro 
splnění definice spadat do určité kategorie 
podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de 
minimis – Prohlášení o zařazení podniku do 
kategorie mikropodniků, malých a středních 
podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel 
(elektronický formulář ke stažení na 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  

    

7. V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze 
kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, 
ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o 
dotaci na MAS - prostá kopie.  

    

 
 

Specifické přílohy předkládané se Žádostí o dotaci Fiche 7 - Modernizace zemědělského podnikání 
Č. Popis Počet stran Ano Ne Nevyžaduje 
1. Souhlasné stanovisko Ministerstva životního 

prostředí dle závazného vzoru (vydává krajské 
středisko Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky nebo místně příslušná správa NP). 
Příloha bude požadována pouze v případě, kdy 
předmětem dotace bude výstavba či rekonstrukce 
oplocení pastevního areálu nebo chov vodní 
drůbeže (viz příloha 7 Pravidel 19.2.1) – prostá 
kopie.  

    

2. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k 
podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený 
záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr 
zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko 

    



 

 

 

příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí - prostá kopie.  

3. V případě, že pro realizaci projektu není 
vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, a to ani podlimitně, čestné 
prohlášení žadatele uvedené v Příloze 11 Pravidel. 
Čestné prohlášení je součástí formuláře Žádosti o 
dotaci.  

    

 

 

Přílohy stanovené MAS pro prokázání naplnění Preferenčních kritérií 
Č. Popis Počet stran Ano Ne Nevyžaduje 
1. V případě, že žadatel požaduje bodové 

zvýhodnění za velikost podniku u Fiche č. 7 – 
vyplněnou přílohu č. 5 dle pravidel 19.2.1 – 
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 
mikropodniků, malých či středních podniků 
(příloha je předkládána v podobě vyplněného 
elektronického formuláře s příponou.pdf, který je 
k dispozici na internetových stránkách 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz a také na 
www.zubrizeme.cz.  

    

2. Pokud chce být žadatel zvýhodněn v 
preferenčním kritériu "Využití stávajících zařízení 
a objektů" musí doložit elektronický výpis z 
katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců před 
datem podání žádosti; dokládající, že žadatel 
bude k realizaci projektu používat objekt, který už 
je v katastru nemovitostí zaevidován. 

    

3. Pokud chce být žadatel zvýhodněn v 
preferenčním kritériu "Šetrnost vůči životnímu 
prostředí" musí popsat do Žádosti o dotaci, jak 
šetrnost vůči životnímu prostředí naplňuje. 
Jedná se například o využití recyklovaných 
materiálů, obnovitelných zdrojů, snížení 
produkce odpadů, využití nízkoodpadových 
technologií, využití nejlepších dostupných 
technologií, projekt ekologicky vzdělává, výsadba 
doprovodné zeleně, apod. 

    

4. Pokud chce být žadatel zvýhodněn v 
preferenčním kritériu "Žadatel je zařazen do 
přechodného období nebo registrován jako 
ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., 

    



 

 

 

o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, neprovozuje současně konvenční 
výrobu" musí doložit platné osvědčení o původu 
biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce, které 
je uděleno některou z kontrolních organizací 
pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., 
tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a 
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., 
včetně jeho příloh. U žadatelů v přechodném 
období bude plnění kritéria ověřeno na základě 
smlouvy s kontrolní organizací, specifikovanou 
výše a na základě předložení Rozhodnutí o 
registraci. Kritérium musí být naplňováno od data 
zaregistrování Žádosti o dotaci minimálně po 
dobu vázanosti projektu na účel. 

5. Pokud chce být žadatel zvýhodněn v 
preferenčním kritériu "Žadatel má některý z 
produktů pocházející z území MAS Zubří země 
označen jako produkt s chráněným zeměpisným 
označením nebo označením původu nebo jako 
zaručená tradiční specialita, či získal ocenění 
Regionální potravina nebo je držitelem regionální 
značky „Vysočina regionální produkt“" musí 
doložit prostou kopii certifátu k produktům 
pocházejícím z území MAS Zubří země označen 
jako produkt s chráněným zeměpisným 
označením nebo označením původu nebo jako 
zaručená tradiční specialita, či získal ocenění 
Regionální potravina nebo je držitelem regionální 
značky „Vysočina regionální produkt“. 
Registrovaná značka kvality musí být platná po 
celou dobu udržitelnosti projektu. 

    

6. Pokud chce být žadatel zvýhodněn v 
preferenčním kritériu "Snížení spotřeby energií v 
době udržitelnosti projektu oproti původnímu 
stavu" musí popsat do Žádosti o dotaci, jak 
úsporu energií naplňuje. 
Jedná se například o úspory energie zvýšením 
energetické třídy při rekonstrukcích objektů, 
výběr moderních a úsporných zdrojů vytápění, 
zavádění ekologických a šetrných technologií, 
snižování energetických nákladů, využití 
nízkoenergetických zařízení, zvýšení efektivity 
výroby při zachování spotřeby energie, nákup 
motorového vozidla se sníženou spotřebou paliva 
apod. 

    

 



 

 

 

Potvrzujeme, že výše uvedený žadatel předložil v uvedený den a hodinu Žádost o finanční podporu z 
Programu rozvoje venkova se všemi požadovanými přílohami.  
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne:  
 
……………………………………  
Jméno a podpis zaměstnance  
MAS Zubří země o.p.s. 

 


