
Seminář pro podnikatele je podpořený z projektu: REALIZACE SCLLD MAS ZUBŘÍ 
ZEMĚ – REŽIJNÍ VÝDAJE II, s reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882, který 

je spolufinancován Evropskou unií

25. září 2018, Bystřice nad Pernštejnem



PROGRAM

➢ Představení činnosti MAS Zubří země, o.p.s.

➢ Předpokládaný harmonogram a alokace výzev MAS, v

nichž způsobilými žadateli mohou být i podnikatelské

subjekty

➢ Představení jednotlivých opatření/výzev z

harmonogramu po operačních programech

➢ Dotazy, diskuze



PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI
MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.



MAS, tedy místní akční skupina, je společenství lidí, kteří chtějí být aktivní ve
prospěch svého regionu. Je založena na budování partnerství mezi podnikateli,
veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. Ti utvářejí nepolitická společenství,
v nichž má každý partner jeden rovný hlas, tedy jak velké obce, tak malá občanská
sdružení.

CO JE MAS?

Podnikatel-
ský sektor

Veřejný 
sektor

Neziskový 
sektor

MÍSTNÍ 
AKČNÍ 

SKUPINA

Na období 2014 – 2023
dostala MAS Zubří
země k přerozdělení
prostředky z určitých
operačních programů,
tj. prostředků EU.





PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM A 
ALOKACE VÝZEV MAS, V NICHŽ 

ZPŮSOBILÝMI ŽADATELI MOHOU BÝT I 
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY



HARMONOGRAM 
RELEVANTNÍCH VÝZEV MAS PRO PODNIKATELE

Číslo 
výzvy

Program Název výzvy
Výše alokace 

na výzvu

Předpokládaný 
termín vyhlášení 

výzvy

Předpokládané 
ukončení příjmu 

žádostí

1. OPŽP Posilování přirozených funkcí krajiny – (I.) 7 546 000 10/2018 02/2019

4. PRV

Modernizace nezemědělského podnikání – (III.)

Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a 
navazujících oborů – (III.)

3 800 000*

900 000*
01/2019 02/2019

➢ Časové vyhlášení výzev (příjmu žádostí) může být lehce modifikováno dle případných 
projektových záměrů

➢ * jedná se o v tuto chvíli známou alokaci – bude navýšena podle vyčerpaných prostředků známých v 
době vyhlášení výzvy



PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH 
OPATŘENÍ/VÝZEV Z HARMONOGRAMU PO 

OPERAČNÍCH PROGRAMECH



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(OPŽP)



1. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (I.)

Předpokládaný termín příjmu 
Žádostí o podporu na MAS 

3.10.2018 – 28.2.2018

Předpokládaný termín schválení 
Žádostí o podporu

Cca do 15.5.2019

Předpokládaný termín možné 
realizace

1.6.2019

Udržitelnost projektu 5 let, v některých případech 10 let

www stránka s podrobnějšími 
informacemi o výzvě

http://www.zubrizeme.cz/1-vyzva-opzp-vysadba-drevin/

Podrobnější informace včetně 
specifických pravidel naleznete 
na centrální výzvě

http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva/dokumenty

Oprávnění žadatelé Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizační složky státu (s výjimkou
pozemkových úřadů a AOPK ČR); státní podniky; státní organizace; veřejné
výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších
předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty; veřejnoprávní instituce;
příspěvkové organizace; vysoké školy, školy a školská zařízení; nestátní
neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy, ústavy, spolky); církve a náboženské společnosti a jejich svazy;
podnikatelské subjekty; obchodní společnosti a družstva; fyzické osoby
podnikající.

http://www.zubrizeme.cz/1-vyzva-opzp-vysadba-drevin/
http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva/dokumenty


Podporované 
aktivity – typy 
podporovaných 
projektů

Výsadby na nelesní půdě zahrnující:
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků

podporujících ÚSES,
• liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova

krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných
krajinných prvků.

Nelesní půda dle Katastru nemovitostí zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné sady,
trvalý travní porost, ostatní plocha (výsadby dřevin lze na ostatní ploše realizovat, pouze
umožňuje - li pozemek využití jako zeleň).

Území 
působnosti

Na území MAS zasahuje CHKO Žďárské vrchy do katastrálních území:
Krásné nad Svratkou, Spělkov, Daňkovice, Borovnice u Jimramova, Javorek, Líšná, Nový
Jimramov, Jimramov, Jimramovské Pavlovice, Věcov, Roženecké Paseky, Koníkov,
Odranec, Kuklík, Studnice u Rokytna, Kadov u Sněžného, Rokytno na Moravě, Tři
Studně, Vlachovice u Rokytna, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Maršovice u
Nového Města na Moravě, Radňovice, Nové Město na Moravě, Pohledec, Zubří u
Nového Města na Moravě, Vojtěchov u Lísku, Míchov, Lhota u Lísku, Rovné, Divišov,
Olešná na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě a okrajově Kundratice u
Rozsoch.

Povinné přílohy 
Žádosti o 
podporu

1. Plná moc
2. Aktuální prohlášení o plátcovství DPH
3. Kumulativní rozpočet projektu



Povinné přílohy 
Žádosti o 
podporu

4.   Pro opatření, která vyžadují úkon stavebního úřadu, žadatelé předkládají:
• Stavební povolení, povolení k nakládání s vodami, územní rozhodnutí/souhlas,

souhlas s ohlášením stavby/terénních úprav/udržovacích prací
• Povolení ke kácení
• Výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

5. Pro opatření, která nevyžadují úkon stavebního úřadu, žadatelé předkládají:
• Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí
• Stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) dokládající

soulad s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových
úprav

6. Pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 je 
nutno doložit vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že opatření není v 
rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření 

7. Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva
8. Ocenění pozemku nebo jiné nemovitosti odborně způsobilou osobou
9. Čestné prohlášení žadatele
10. ÚSES – v případě, kdy je opatření realizováno v rámci prvků ÚSES, je třeba tuto 

skutečnost doložit platnou územně plánovací dokumentací nebo plánem 
komplexních pozemkových úprav.

11. Registrované významné krajinné prvky
12. Prohlášení o vzdání se práva na náhradu škody – pro obnovu a výstavbu MVN



Povinné přílohy 
Žádosti o 
podporu

13. Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového 
rozpočtu a náležitostí pro dané opatření

14. Součástí dokumentace předkládané žádosti bude vždy: popis a posouzení 
výchozího stavu lokality před realizací; zdůvodnění potřeby realizace opatření; 
posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření, atd.)

15. Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické 
struktuře

16. Další specifické doklady :
• u opatření „zprůchodnění migračních bariér pro vodní a na vodu vázané živočichy a 

opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické 
infrastruktury na vodních tocích“ bude doložen ichtyologický průzkum

• v případě realizace rybího přechodu musí být součástí dokumentace předkládané 
žádosti popis způsobu provedení monitoringu k ověření funkčnosti rybího 
přechodu

• kopie příslušných údajů (listů z platného LHP) z hospodářské knihy a rámcových 
směrnic pro příslušný HS

• U opatření „revitalizace a podpora samovolných renaturací vodních toků a niv, 
obnova ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů“ 
vyplývajících z plánů dílčích povodí bude doložen list opatření, popř. příloha listu 
opatření, ze kterého dané opatření vyplývá

• v případě zpracování plánů ÚSES bude doložen zákres území, pro které je plán ÚSES 
zpracován na podkladě hranic dotčeného správního obvodu (ORP) včetně 
procentuálního vyjádření částí správního obvodu (ORP), pro kterou je plán ÚSES 
pořizován.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

(PRV)



4. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – PRV –

Modernizace nezemědělského podnikání – (III.)

Předpokládaný termín příjmu 
Žádostí o podporu na MAS

Leden 2019 – únor 2019

Předpokládaný termín schválení 
Žádostí o podporu

Cca květen 2019

Předpokládaný termín možné 
realizace

Náklady jsou uznatelné od data podání Žádosti o dotaci. 
Pokud byste čekali na finální schválení od RO SZIF, tak doporučujeme 
realizaci začít od 1.10.2019

Udržitelnost projektu 3 (pro vytvoření pracovního místa) – 5 let

www stránka s podrobnějšími 
informacemi o výzvě

http://zubrizeme.cz/prv-4-vyzva

Podrobnější informace (pravidla) 
naleznete na:
Aktuálně platná verze pro 2018

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdok
umenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1
522747357926.pdf

Pro rok 2019 budou 
aktualizována a k nalezení na:

http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Oprávnění žadatelé Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

http://zubrizeme.cz/prv-4-vyzva
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/prv2014/opatreni/leader/1921/1522747357926.pdf
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921


Způsobilé 
výdaje

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje: 
1) 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) 

2) 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) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a 
parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) 

4) nákup nemovitosti

Obecné 
povinné přílohy 
Žádosti o dotaci

1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, tak žadatel doloží 
odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat. 

2) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie
3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – prostá kopie
4) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu – prostá kopie
5) Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, pokud CZV jsou větší než 1 mil. Kč.
6) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle 

velikosti dle Přílohy 5 Pravidel – prostá kopie
7) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, 

ne starší než 6 měsíců – prostá kopie

Specifické 
přílohy ŽoD

1) 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; 

2) 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
• na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku



4. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – PRV – Zvyšování 

konkurenceschopnosti lesního hospodářství a 

navazujících oborů – (III.)
Oprávnění 
žadatelé

V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: 
• Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich 

sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními 
školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými 
obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. 

V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být žadatelem/příjemcem dotace rovněž 
• fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem. 
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: 
• fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici 

mikro, malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, 
dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví

Způsobilé 
výdaje

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje: 
1) stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví 
2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků 
3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním 
4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost 
5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 
6) mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 
7) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení 
8) nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu 

Specifické 
přílohy ŽoD

1) Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván
2) Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o převzetí lesní 

hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy)



MAS ZUBŘÍ ZEMĚ – PORADENSKÉ MÍSTO 
(ÚŘEDNÍ DNY A KONTAKTNÍ OSOBY) 

Jméno Funkce Telefon E-mail
Konzultace na 

poradenském místě

Ing. Lada 
Jindrová

Manažer SCLLD
739 393 111
566 590 393

mas@zubrizeme.cz
jindrova@zubrizeme.cz

Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Lada 
Scherrerová

Manažer SCLLD 
(kontaktní 

osoba OPZ)

739 393 121
566 590 393

mas@zubrizeme.cz
scherrerova@zubrizeme.cz

Nové Město na Moravě
Bystřice nad Pernštejnem

MAS Zubří země, o.p.s.

Poradenské místo - Bystřice nad Pernštejnem Poradenské místo - Nové Město na Moravě

www.zubrizeme.cz

mailto:zubri.zeme@centrum.cz
mailto:jindrova@zubrizeme.cz
mailto:zubri.zeme@centrum.cz
mailto:scherrerova@zubrizeme.cz


DĚKUJEME ZA POZORNOST


