
MAS Šumperský venkov   



MAS Šumperský venkov

• 16 obcí 
• 27 tis. obyvatel

Dotace období 2014-2020: 

• celkem: 79,2 mil. Kč
• v PRV: 19,4 mil. Kč

Obce:
Bludov, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, 
Hrabišín, Libina, Loučná nad Desnou, Nový Malín, 
Oskava, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, 
Sobotín, Velké Losiny, Vernířovice a Vikýřovice.



Obecná pravidla platná pro 
všechny fiche



PRV - Program rozvoje venkova
Výzva PRV č. 4: příjem žádostí od 1. 2. 2020 – 9. 4. 2020

Alokace pro jednotlivé fiche:
• F1: Investice do zemědělských podniků – 500 000 Kč

• F3: Investice do nezemědělských činností – 3 271 420 Kč

• F5: Investice v lesnictví – 300 000 Kč

• F9: Základní služby a obnova šumperského venkova – 7 500 000 Kč



 o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté Žádosti o dotaci a 
rozhodnutí výběrové komise MAS 

 žadatel dotace financuje realizaci projektu nejprve z vlastních zdrojů 
(předfinancování)

 za plnění podmínek stanovených Pravidly/Dohodou zodpovídá výhradně 
žadatel

 kontaktní místa pro žadatele:

 pro předkládání veškeré dokumentace – kancelář MAS 

 v případě podpisu Dohody – RO SZIF Olomouc

 předmět projektu je funkčním celkem po celou dobu udržitelnosti (5 let)



 žadatel musí projekt zrealizovat do 24 měsíců od podpisu Dohody 

 stavbu/část stavby, která je součástí projektu, lze užívat jen k účelu vymezenému 
zejména v kolaudačním rozhodnutí, příp. jiném příslušném dokumentu

 žadatel je povinen provést výběrové řízení na dodavatele (nad 500 tis.) před 
termínem pro doložení příloh k Žádosti o dotaci (cenový marketing – do 500 tis. -
lze provést po podpisu Dohody a předkládá se až při Žádosti o platbu) 

 v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, musí být odpovídající 
povolení stavebního úřadu pravomocné a platné k datu podání Žádosti o dotaci na 
MAS 

 příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady k dotaci min. 10 let od 
proplacení dotace a poskytovat součinnost při kontrolách



 žadatel musí splňovat definici žadatele od data podání ŽoD na MAS do konce 
lhůty vázanosti projektu na účel

 výdaje financované z PRV nesmí být současně financované z jiných projektů PRV, 
nesmí docházet k dvojímu financování

 předmět dotace musí provozovat výhradně žadatel dotace do konce lhůty 
vázanosti projektu na účel

 předmět dotace musí být ve vlastnictví žadatele od pořízení až do skončení doby 
lhůty vázanosti projektu na účel (pokud není ve specifických pravidlech uvedeno jinak)

 po dobu udržitelnosti – dokládání monitorovací zprávy (1x ročně)

NOVĚ: Evidence skutečných majitelů – dle Zákona AML (jen NNO a PO) 
- dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících



 žádosti o dotaci doporučujeme konzultovat s MAS

max. 1 Žádost o dotaci v režimu podpory

 žádost musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáře

 žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci, vč. 
příloh prostřednictvím Portálu farmáře (do 9. 4. 2020)

 za datum podání Žádosti na MAS se považuje datum podání Žádosti 
o dotaci přes Portál farmáře



= kancelář MAS kontroluje obsahovou správnost Žádostí (vč. příloh), 
přijatelnost a další podmínky dotace

oprava nedostatků – výzva k doplnění žádosti (5 pracovních dní), 
oprava max. 2x  - jinak ukončení administrace projektu

 informování žadatele o výsledku kontroly do 5 pracovních dní od 
ukončení kontroly



1) výběrová komise MAS  hodnocení projektů dle předem stanovených 
preferenčních kritérií z ŽOD

2) programový výbor MAS  stanovení pořadí projektů ve Fichi, výběr 
Žádostí dle bodového hodnocení a alokace Fiche (do 20 pracovních 
dnů od hodnocení výběrovou komisí)

 informování žadatele o výši přidělených bodů, vybrání/nevybrání Žádostí 
k podpoře (do 5 pracovních dnů od schválení výběru)



vybrané Žádosti MAS elektronicky podepíše a předá žadateli 
minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO 
SZIF Olomouc (30. 6. 2020)

 žadatel pak Žádost vč. příloh pošle přes svůj účet na Portálu Farmáře 
na RO SZIF Olomouc nejpozději do 30. 6. 2020 

Pozn.: Rozsáhlé přílohy je možné podat v listinné podobě 
(do 30. 6. 2020 – např. dokumentace ke stavebnímu řízení atp.)

o zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován přes 
Portál farmáře do 14 kalendářních dní od termínu registrace na SZIF



Žadatel se řídí Příručkou pro zadávání zakázek PRV – verze 5

 „malý“ cenový marketing (do 500 000 Kč) se předkládá až při 
Žádosti o platbu 

 „velký“ cenový marketing – předpokládaná hodnota zakázky:

 500 tisíc - 2 mil. Kč – u služeb a dodávek

 500 tisíc - 6 mil. Kč – u stavebních prací

výběrové řízení (VŘ) – otevřená forma

 ! Pokud žadatel není schopen zajistit cenové nabídky min. od 3 
různých dodavatelů – musí realizovat otevřené VŘ

Dodavatelé nesmí být provázaní, žadatel nesmí být ve střetu zájmu

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky


Žadatel předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému VŘ/VCM vč. 
aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS 
(elektronicky – mimo PF), případně vybrané přílohy v listinné podobě 
(lhůta 63 kalendářních dní od registrace na SZIF – tj. do 1. 9. 2020)

Po kontrole na MAS předkládá žadatel dokumentaci k VŘ/VCM přes 
Portál farmáře (lhůta 70 kalendářních dní od registrace na SZIF – tj. do 8. 9. 2020)

Dokumentace k „malému“ cenovému marketingu (do 500 000 Kč) se 
předkládá až při Žádosti o platbu (po realizaci projektu)



Žádosti o dotaci SZIF schvaluje průběžně
(nejprve Žádosti o dotaci bez VŘ/VCM, následně Žádosti o dotaci s VŘ/VCM)

Předpokládaný termín schválení:

projekty bez VŘ/VCM: cca 5 měsíců od registrace na SZIF (listopad 2020)

projekty s VŘ/VCM: cca 7 měsíců od registrace na SZIF (leden 2021)

Dohodu o poskytnutí dotace podepisuje žadatel na RO SZIF Olomouc





pouze INVESTIČNÍ VÝDAJE

výše způsobilých výdajů: 50 tis. – 5 mil. Kč/projekt

projekt lze realizovat na území MAS Šumperský venkov

projekt je v souladu se strategií CLLD MAS Šumperský venkov

výdaje vznikly nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a byly 
skutečně uhrazeny nejpozději do data předložení Žádosti o platbu

preferuje se bezhotovostní úhrada, v hotovosti max. 100 000 Kč 
v rámci celého projektu 

stavební práce -> sazby dle katalogu stavebních prací

 limity některých položek, pokud jsou stanoveny (Přílohy pravidel od str. 102)



pořízení použitého movitého majetku,

provozní výdaje, spotřební materiál

prosté nahrazení investice

DPH u plátců,

kotle, vytápění, závlahové systémy, technologie na výrobu elektrické 
energie

část výdajů nad limity (Pravidly stanovené max. částky způsobilých výdajů),

výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury vč. jejich produktů

nákup vozidel kat. L, M, N určených zejména pro osobní přepravu 
(Pokud ve Specifických podmínkách Pravidel není uvedeno jinak)



 realizací projektu vznikne samostatný funkční celek 

udržitelnost projektu: 5 let od data proplacení dotace 

žadatel musí dosáhnout min. počet bodů stanovený MAS v 
preferenčních kritériích pro příslušnou Fichi (min. 30 b/100 b)

preferenční kritéria jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu

v případě závazku vytvoření pracovního místa – musí být vytvořeno 
nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na účet žadatele 
(závazek trvá 3 roky u malých a středních podniků)

 splnění finančního zdraví žadatele u projektů nad 1 000 000,- Kč 



Limity shodné pro všechny Fiche:

Nákup nemovitosti 

 výdaje na nákup nemovitosti – max. 10 % celkové výše výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace na projekt 



 Realizace podléhající řízení stavebního úřadu 
- pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního úřadu 
(+ stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace)

 Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie 
v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie 

 Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu 
(u mobilních strojů není třeba) – obsahuje lokalizaci předmětu projektu, čísla a 
hranice pozemků, název k.ú., měřítko mapy

 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

 Formulář Finanční zdraví žadatele (projekty nad 1 mil. Kč)

 Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu

 Přílohy stanovené MAS (blíže popsáno u konkrétních Fichí)



• Portál farmáře = základní komunikační nástroj, podávání Žádostí o dotaci, o platbu, chybníky

Nastavení zasílání informačních emailových zpráv ze SZIF na e-mail žadatele

• Osobní konzultace s projektovými manažery MAS

• Další formy – telefon, e-mail, datová schránka, pošta, osobní předání v kanceláři MAS



Konzultace projektových záměrů PRV:

Ing. Petra Kucinová

 +420 583 285 437, +420 775 757 131
 kancelar@sumperskyvenkov.cz

Kancelář MAS: 
kancelar@sumperskyvenkov.cz
Nový Malín 240, 788 03

Iva Svobodová

 +420 775 757 132
 svobodova@sumperskyvenkov.cz

http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-
2020/vyzvy-strategie-2014-2020/vyzva-c-4-prv/

http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/vyzvy-strategie-2014-2020/vyzva-c-4-prv/


Děkujeme za pozornost


