
3. Výzva MAS Zubří země 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

13. červenec 2018, Bystřice nad Pernštejnem

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele 
je podpořen 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



Program semináře

➢ Základní údaje o výzvě

➢ Dotační podmínky a financování projektu

➢ Představení vyhlášené Fiche včetně výkladu 
preferenčních kritérií a povinných příloh

➢ Co nelze podpořit z výzvy

➢ Důležité dokumenty

➢ Podrobné instrukce k vyplnění žádosti o dotaci

➢ Hodnocení a průběh administrace žádostí o 
dotaci
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Základní údaje o výzvě



Základní údaje

➢ Vyhlášení výzvy: 11. července 2018

➢ Příjem žádostí: 11.07.2018 – 09.08.2018

➢ Termín registrace na RO SZIF: 31. srpen 2018

➢ Způsob podání žádostí a příloh: elektronicky

přes Portál farmáře !!!

➢ Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč

➢ Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

➢ Územní vymezení: celé území MAS
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Území 
MAS Zubří země

5



Vyhlášená Fiche v 3. výzvě PRV

Číslo Název Fiche
Vazba na 

článek
Alokace

F13 Posilování ekologické stability lesů Čl.24.1.a 2 000 000 Kč
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Dotační podmínky 

a 
financování projektu



Dotační podmínky
• Nákup nemovitostí – maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je

stanovena dotace na daný projekt

• Výdaje související s marketingem max. 100 000 Kč

• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni

podání žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny nejpozději do data předložení

žádosti o platbu

• Místo realizace projektu: území 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
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Dotační podmínky
• Žádost musí získat minimální počet bodů v rámci

preferenčních kritérií (minimum je 50 bodů z celkového
počtu 100 bodů)

• Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro
žadatele/příjemce dotace závazné od data podání žádosti
o dotaci po dobu udržitelnosti projektu – 5 let

• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje,
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem,
pacht, výpůjčka, věcné břemeno.

• V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit
doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným souhlasem
vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu
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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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PŘEDSTAVENÍ FICHE 13

Posilování ekologické stability 
lesů



Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Upraveno v Specifických podmínkách

Žadatel:

• Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku,

popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

• Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů

nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo

vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

• Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části

nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

Dotace: 100 %
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Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Způsobilé výdaje (upraveno ve Specifických podmínkách)

1. výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení
bystřin

2. preventivní protipovodňová opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění
koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení
břehů

3. protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich
povodích – např. hrazení a stabilizace strží, zábrany
sesuvů půdy, sanace erozních rýh

4. projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost
během realizace projektu, maximálně však do výše 20 %
výdajů, ze kterých je stanovena dotace
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Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Kritéria přijatelnosti (upraveno ve Specifických podmínkách)

1. Projekt lze realizovat na PUPFL nebo vodních tocích, popř. jejich částech a vodních útvarech,
které se nacházejí v rámci PUPFL (pokud je projekt realizován pouze na PUPFL, pak je tato
podmínka plněna).

2. PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním
hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou.

3. Způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů (tato podmínka je plněna
prostřednictvím zaběhlých nástrojů státní lesnické politiky a hospodářské úpravy lesů).

4. Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, je podpora podmíněna
předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence.

5. Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP podle Přílohy 7 Pravidel.

6. Nesmí se jednat o výdaje realizované v rámci opatření hrazení bystřin prováděných z
rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích.

7. Výdaje na protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích nejsou
realizovány na území, které je uvedeno v Registru svahových nestabilit evidovaných Českou
geologickou službou.
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Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Další podmínky (upraveno ve Specifických podmínkách)

1. V případě nákupu pozemku se musí jednat o nezastavěný pozemek a ke dni
podání Žádosti o platbu na MAS musí být pozemek vyjmutý ze
zemědělského půdního fondu.

2. Dotaci nelze poskytnout na opravu škod po povodních, výsadbu či obnovu
zeleně.

3. V případě výstavby, rekonstrukce nebo obnovy funkce retenční nádrže je
příjemce dotace povinen po dobu vázanosti projektu na účel udržovat
retenční nádrž bez výskytu náletových dřevin tak, aby nedocházelo k
zarůstání vymezeného retenčního prostoru a narušování hráze retenční
nádrže.

4. Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení Komise
č. 702/201443.

5. Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči
němuž je vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen (vč. vazby na
propojené a partnerské podniky a zahraniční subjekty).
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Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Další podmínky (upraveno ve Specifických podmínkách)

6. Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) Nařízení
Komise č. 702/2014.

7. Podporované retenční nádrže v lesích jsou projektovány a provedeny v
souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75
2415:2013 Suché nádrže (největší zatopená plocha nepřesahuje 2 ha a
největší hloubka nepřesahuje 9 m; celkový objem nádrže je dán součtem
ovladatelného ochranného prostoru, neovladatelného ochranného prostoru a
stálého nadržení; se stálým nadržením na úrovni 10 % celkového objemu) -
technická norma je zveřejněna na internetové stránce
http://eagri.cz/public/web/file/104414/TNV_75_2415_Suche_nadrze.pdf.
Takto definovaná retenční nádrž v lesích nesmí obsahovat rybochovná
zařízení, tj. loviště, kádiště na návodní nebo vzdušní straně, přístupová
schodiště a rampy, prokysličovací zařízení na vtoku do nádrže, apod.
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Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Povinné přílohy (upraveno ve Specifických podmínkách)

• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného
vzoru Přílohy 7 Pravidel (vydává správa národního parku nebo regionální
pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky).

• Souhlas odborného lesního hospodáře (OLH) s technickým řešením
projektu - předvyplněný vzor bude součástí formuláře Žádosti o dotaci.

• Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti
odborného lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., lesního
zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů). Osoba, které je udělena licence, musí být
shodná s osobou, která potvrdila technické řešení projektu.

• V případě, že projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu, pak projektová
dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou.

• V případě realizace výdajů na vodním toku, který je v katastru veden jako
vodní plocha a není PUPFL, předloží žadatel doklad o tom, že je
správcem tohoto vodního toku.
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Fiche 13: Posilování ekologické stability lesů

Povinné přílohy (upraveno v Obecných podmínkách)

• 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)

• Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci
na MAS

• Posouzení finančního zdraví (u projektu nad 1 000 000 Kč, provádí se za poslední
3 uzavřená účetní období, irelevantní pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace,
spolky, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti,
pobočné spolky, církevní organizace a náboženské společnosti, školní statky/podniky,
nadace a veřejné VŠ)
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Preferenční kritérium Fiche 13 Body

Délka realizace projektu

Projekty s delší dobou realizace.
Projekty se střední dobou realizace.
Projekty se zkrácenou dobou realizace.

0
15
30

Finanční náročnost projektu.

Výše ZV je vyšší než 1.950.000,-Kč. 
Výše ZV je 1.850.001,- 1.950.000,- Kč.
Výše ZV je 1.750.001,- 1.850.000,- Kč.
Výše ZV je do 1.750.000,- Kč včetně.

0
10
20
30

Pozitivní dopad na životní prostředí

Projekt nevykazuje významný pozitivní dopad na živ. prostředí.
Projekt je s částečně pozitivním dopadem na živ. prostředí.
Projekt je s významným dopadem na živ. prostředí.

0
10
20

Projekt prvožadatele.

Ano (žadatel v minulosti předložil ŽoD na MAS)
Ne (žadatel v minulosti nepředložil ŽoD na MAS)

0
10

Zvýhodnění spolupráce více odvětví 

Projekt není realizován s přihlédnutím k principům víceodvětvové spolupráce.
Projekt je realizován s přihlédnutím k principům víceodvětvové spolupráce.

0
10
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Maximální počet bodů: 100

Minimální počet bodů: 50



Co nelze podpořit z výzvy



Obecně nelze z výzvy podpořit: 
(není-li uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel jinak)

1. Pořízení použitého movitého majetku

2. Nákup hnojiv a prostředků na ochranu rostlin,
jednoletých rostlin a jejich vysazování

3. Daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že
si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu

4. Prosté nahrazení investice

5. Závlahové systémy včetně těch ve sklenících,
fóliovnících a kontejnerovnách a studny včetně
průzkumných vrtů ……..atd.

Upraveno v Obecných podmínkách Pravidel – čl. 6. 
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace
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Důležité dokumenty

vše ke stažení na: 

http://zubrizeme.cz/prv-3-vyzva/



PODROBNÉ INSTRUKCE K 

VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O 
DOTACI



Podrobné instrukce k vyplnění žádosti

• Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu Farmáře (samostatně za

každou Fichi), který je přístupný žadateli přes www.szif.cz

• Po přihlášení se načte úvodní strana Portálu Farmáře

• Podrobné instrukce, jak se žádost vyplňuje, naleznete v příručce Návod na

generování žádosti o dotaci přes MAS (ke stažení na: http://zubrizeme.cz/prv-1-vyzva/)
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Portál farmáře – podání žádosti

1. krok

2. krok
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Portál farmáře – podání žádosti

3. krok

4. krok

Žadatel 

vybere MAS, 

přes kterou 

bude žádat o 

dotaci
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Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

➢ Vyplnit hlavičku

➢ Vybrat Fichi z aktuální výzvy,

v rámci které chce žadatel

žádat

➢ ZVOLIT NÁZEV PROJEKTU –

DŮLEŽITÉ už v tomto kroku

použít oficiální název –

NELZE POZDĚJI ZMĚNIT!!!

➢ Generovat žádost
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Generování formuláře žádosti v Portálu Farmáře

➢ Stáhnout a uložit žádost o

dotaci do PC!

➢ Do stažené žádosti o dotaci

se vyplňují informace týkající

se projektu
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JAK VYPLNIT 

ŽÁDOST O DOTACI



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Důležité je vyplnit pole 13,

aby se zobrazily všechny

strany žádosti

Pod tlačítkem 

MENU je umístěn 

instruktážní list
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Automatický výpočet data

předložení žádosti o platbu

na MAS (15 kalendářních dní

před termínem předložení na

RO)
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Údaje o zpracovateli 

projektu, se vyplňují 

pouze v případě, že 

zpracovatelem projektu 

není žadatel33



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

34

Žadatel vyplňuje 

pole na str. B2 dle 

charakteru projektu



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Nadefinování zakázky -

vyplňuje žadatel zde na 

straně B3

Výše zakázky - automaticky se napočítává z 

údajů ze strany C1 – Výdaje projektu

35

Možnost přidat 

zakázku / 

dodavatele



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

36

Přiřazení k zakázce



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Přehled rozpočtu 

se vyplňuje 

automaticky na 

základě údajů 

uvedených na 

předchozích 

stranách
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Pole 1 - 21 žadatel 

nevyplňuje, 

hodnota se vyplní 

automaticky z 

odpovídajících 

polí v ostatních 

částech Žádosti o 

dotaci

(ostatní pole musí 

být vyplněna)
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

➢ Obdržené body jsou závazné od
data podání ŽoD nesmí být
žadatelem měněny a upravovány

➢ Pokud žadatel vyplnil bodové
hodnocení v žádosti chybně,
může MAS změnit bodové
hodnocení na základě rozhodnutí
Výběrové komise MAS

➢ Odůvodněné případy – SZIF vrátí
žádost MAS k přebodování
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Část E2 – Preferenční 

kritéria přidělená MAS

ŽADATEL NEVYPLŇUJE !!!



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře
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Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

42

Nově - povinnost žadatelů  

identifikovat skutečné majitele dle 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování 

terorismu („AML zákon“). Každý 

žadatel, který není fyzickou osobou 

nebo právnickou osobou veřejného 

práva, musí uvést do formuláře 

Žádosti o dotaci formou čestného 

prohlášení seznam svých 

skutečných majitelů ve smyslu § 4 

odst. 4 AML zákona. Pokud žádná 

fyzická osoba nenaplňuje definici 

skutečného majitele podle AML 

zákona, pak žadatel uvede do 

formuláře Žádosti o dotaci tuto 

skutečnost.



Formulář Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

ZÁZNAMOVÝ LIST –

SLOUŽÍ PRO MAS

MAS zaznamenává 

jednotlivé úkony, které 

jsou s žádostí o dotaci v 

průběhu administrace 

prováděny.
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Část H – ZÁZNAMOVÝ LIST

ŽADATEL NEVYPLŇUJE !!!



Kontrola Žádosti o dotaci v Portálu Farmáře

Po vyplnění údajů je 

vhodné provést 

kontrolu: 

MENU – Kontrola 

vyplněných údajů
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

45

Žadatel vyplněnou žádost 

o dotaci nahrává na 

Portál farmáře, 

pokračuje v podání  

S ELEKTRONICKÝM 

PODPISEM, ale ve 

skutečnosti 

elektronicky 

formulář 

NEPODEPISUJE !!!



Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Doplněný a 

zkontrolovaný 

formulář 

žádosti o dotaci 

nahrát zpět v 

dalším kroku
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Registrace Žádosti o dotaci – ŽADATEL !!

Po nahrání 

žádosti o 

dotaci nahrát 

přílohy a 

proces uložit

Žadatel pošle žádost o dotaci včetně příloh 

přes Portál Farmáře

nejpozději do 9.8.2018 !!!!!!
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HODNOCENÍ 

A PRŮBĚH ADMINISTRACE 

ŽÁDOSTI O DOTACI



Hodnocení a výběr projektů

Způsob hodnocení přijatých Žádostí o dotaci a

způsob výběru projektů na MAS je zachycen v

Interních postupech MAS pro Program

rozvoje venkova, který je uveřejněn spolu s

přílohami na webových stránkách MAS:

http://zubrizeme.cz/soubory/dokumenty/02-

interni-postupy-prv.pdf

49

http://zubrizeme.cz/soubory/dokumenty/02-interni-postupy-prv.pdf


Průběh administrace žádostí o dotaci
➢ Následná administrace probíhá pouze přes Portál farmáře

➢ Datum podání ŽoD = datum odeslání Žádosti přes PF

➢ O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel potvrzení z
Portálu farmáře (při předložení listinných příloh - tištěné potvrzení od MAS)

➢ MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na webu do 17.8.2018
(předpokládáme již 10.8.2018)

➢ MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a dalších
podmínek vztahujících se na daný projekt proběhne do 17.8.2018
(přípustná oprava ze strany žadatele - max. 2x) – žadatelé jsou
informováni o výsledku kontrol

➢ věcné hodnocení za každou Fichi dle předem stanovených preferenčních
kritérií provádí Výběrový orgán MAS v 2. polovině srpna 2018

➢ rozhodnutí o doporučení / nedoporučení projektů k podpoře
předpokládáme nejpozději do 27.srpna 2018

➢ Žadatelé budou informováni o výsledcích věcného hodnocení včetně
sdělení o výběru projektů

➢ MAS uveřejní seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci na webu
MAS 50



Průběh administrace žádostí o dotaci
➢ Vybrané projekty (ŽoD) MAS elektronicky podepíše, přílohy

verifikuje a předá žadateli přes Portál farmáře nejpozději 27.8.2018

– po podpisu se ŽoD uzamkne (podpis nelze zrušit, je-li ŽoD podepsána

omylem žadatelem, musí žadatel vygenerovat ŽoD novou z PF).

➢ Po obdržení podepsané ŽoD a příloh od MAS zaslaných přes Portál

farmáře, žadatel přes Portál farmáře pokračuje v podání S

ELEKTRONICKÝM PODPISEM, nejpozději do 31.8.2018 !!!!

➢ Předložení podkladů souvisejících s VŘ – nejpozději do 2.11.2018

na MAS!!!

Administrativní úkony s předloženou Žádostí o dotaci na SZIF:

➢ administrativní kontrola – předpokládáme začátkem ledna 2019

➢ podpis Dohody o poskytnutí podpory - předpokládáme v březnu 2019
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Kontaktní údaje a úřední dny pro konzultace

Jméno Funkce Telefon E-mail

Ing. Lada Jindrová Manažer SCLLD 739 393 111; 566 590 393 jindrova@zubrizeme.cz

MAS Zubří země, o.p.s.

Poradenské místo Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00 

Pátek 8:00 – 12:00 
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DĚKUJI ZA POZORNOST


