Program rozvoje venkova 2014 – 2020
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ing. Radim Petr, Ing. Jan Kincl

Generování ŽoD
až po schválení Výzvy

Žadatel vybere MAS,
přes kterou bude
žádat

Generování ŽoD

Žadatel vybere Fichi,
na kterou bude
podávat Žádost o
dotaci
Generování Žádosti

Generování ŽoD

Formulář Žádosti o
dotaci ke stažení a
dalšímu vyplňování
Při generování se
nepoužívá

Žádost o dotaci – strana A
Instruktážní list k ŽoD

Formulář ŽoD – strana B1 - Popis projektu - všeobecná strana
Automatický výpočet data
předložení ŽoP na MAS
(15 kalendářních dní před
termínem předložení na RO)

Formulář ŽoD – strana B2
Pro výpočet
způsobilých výdajů
stavebních prací v
případě využití části
budovy – dle Přílohy
15 Pravidel 19.2.1

Formulář ŽoD – strana C1 Výdaje projektu

Přiřazení k zakázce

Pro článek 14, 17.1.c) LI a 35 se po výběru kódu musí vybrat
ještě podkód/limit a stanovit počet požadovaných jednotek

Formulář ŽoD – strana C2 - Struktura financování

Přehled rozpočtu –
vyplňuje se
automaticky na
základě údajů
uvedených na
předchozích stranách

Formulář ŽoD – strana E1 - Preferenční kritéria - žadatel

Formulář ŽoD – strana E2 - Preferenční kritéria přidělená MAS
 Obdržené body jsou závazné od data podání ŽoD
měněny a upravovány

nesmí být žadatelem

 Pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení v ŽoD chybně, může MAS snížit bodové
hodnocení na základě rozhodnutí Výběrového orgánu MAS
 Odůvodněné případy –
SZIF vrátí ŽoD MAS
k vyjádření

Formulář ŽoD – strana H - Záznamový list

Vyplňuje MAS –
zaznamenává
jednotlivé úkony,
které jsou s ŽoD
prováděny.
Za MAS se uvádí
osoba, která daný
dokument vydala
nebo daný úkon
provedla.

Příjem Žádostí o dotaci na MAS
Administrace na MAS se řídí Pravidly 19.2.1, kap. 4 a také
Pravidly 19., kap. 6.
 Žádosti o dotaci žadatel před pracovníkem MAS podepíše
 poté obdrží žadatel písemné potvrzení o podání žádosti na MAS
 spolu s Žádostí o dotaci musí žadatel předložit i povinné a nepovinné

přílohy – v elektronické podobě, příp. v listinné podobě

Po skončení Výzvy - Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS
Do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí musí MAS zveřejnit seznam
přijatých Žádostí.
(zveřejněn na stejném místě, kde je zveřejněna Výzva)

Administrativní kontrola na MAS

Instrukce pro MAS

Aktualizováno
26.04.

Administrativní kontrola a Výběr na MAS
 první verze ŽoD musí být v listinné podobě, další verze po doplnění
žadatele, možno mít pouze v elektronické podobě – pokud stačí MAS
pro archivaci
 přílohy k Žádosti o dotaci MAS verifikuje – podepíše v papíru a
naskenuje nebo elektronicky podepíše – nevztahuje se na finanční
zdraví, prohlášení o zařazení podniku, zadávací řízení
 jako první úkon na listu H musí být uvedeno Podání (příjem) ŽoD
na MAS

 doplnění může žadatel podat na MAS max. dvakrát (dle Pravidel)
 výsledky hodnocení jednotlivých členů Výběrová komise nelze sčítat
ani průměrovat, musí dojít k jednomu výsledku.

Po AK MAS a Výběru projektu už zbývá jen:

Vložení elektronického podpisu MAS

Elektronický podpis vkládá MAS až poté, co jsou zadány
výsledky hodnocení Výběrového orgánu MAS a všechny
úkony na list H.
Elektronický podpis uzamyká všechny pole Žádosti a
nelze pak přidat ani nový údaj!

Podání ŽoD k registraci

Po vyplnění a
provedení kontroly a
výběru na MAS žadatel
pokračuje zde

Podání ŽoD k registraci

Tlačítko
„Procházet“ –
pro nahrání
ŽoD, kterou
žadatel
dostane po
AK a výběru
MAS (s
elektronickým
podpisem
MAS)

Předložení formulářů pro finanční zdraví

Tlačítko slouží k
vygenerování
formulářů za
jednotlivé roky pro
vyplnění údajů z
účetnictví/ daňové
evidence

Podklady pro výpočet finančního zdraví
se nepředkládají jako příloha ŽoD, ale
samostatně přes nabídku na Portále
Farmáře „Finanční zdraví (FZ)“

Dokumenty k výzvě

Ukázka Seznamu vybraných a nevybraných ŽoD
vygenerovaného z Portálu Farmáře
Seznam lze použít i ke zveřejnění na
internetových stránkách (dle Pravidel)

Registrace Žádosti o dotaci - Seznam vybraných a nevybraných ŽoD

Portál Farmáře:

Předání nevybraných žádostí

Předání nevybraných žádosti

Žádost o přezkoumání

 15 pracovních dnů od a) AK

b) schválení výběru
 Přezkoumání na MAS do 10 pracovních dnů

→ nesouhlas s výsledkem → Žádost na RO SZIF (MAS na vědomí)
→ nesouhlas s výsledkem → do 15 pracovních dnů po AK/oznámení o
výsledku přezkumu → Žádost na CP SZIF
→ nesouhlas s výsledkem → Přezkumná komise Ministerstva
zemědělství → 30 dnů od obdržení vyjádření CP SZIF

Dotazy

Žadatel je připraven k realizaci prac. místa neprodleně, takže se
bavíme o 07/ 2017. S ohledem na celkový koncept agendy související s
výzvami PRV předpokládáme, že právní akt bude realizován 02/2018.
Jak se bude počítat nově vzniklé pracovní místo, když dle metodiky se
počítá referenční hodnota rok před podáním ŽOP?
Počet vzniklých pracovních míst se od hodnoty odečte.

Dotazy
Dle metodiky má být porovnáván stav zaměstnanců v tzv. dotčené
provozovně.
V rámci podniku má ZD rostlinou a živočišnou výrobu. ZD počítá v
podnikatelském záměru, že by do budoucna cca 2 roky uzavřel jeden z
kravínů a zde zaniklá pracovní místa by již neobnovoval.
Konkrétní projektový záměr se ale týká rostlinné výroby, kterou ZD
naopak dlouhodobě rozvíjí.
Bude se tedy porovnávat stav zaměstnanců pouze v rostlinné výrobě
jako tzv. dotčené provozovně?
Závisí na vedení evidence zaměstnanců. Pokud dokáží oddělit,
pak ano. Jinak se bere za celý podnik.

Dotazy

Jakým způsobem má žadatel tuto situaci v projektové žádosti popsat
tak, aby se v budoucnu nedostal do problémů s kontrolou nově
vytvořeného pracovního místa?
Uvede způsob evidence do popisu projektu.

Pracovní místo – je možné, aby vytvořené místo v rámci projektu bylo
finančně podpořeno z ÚP jako třeba SÚPM nebo tak (ano, to bývá jen
na 1 rok a udržitelnost pracovního místa je 3 roky, ale i tak by to pro
žadatele byla finanční úleva)
Ano, je to možné.

Dotazy
Fiche – nezemědělské podnikání – je způsobilý projekt půjčovny
stavebních strojů – to znamená že by koupila firma stroje, které by
nadále půjčovala/pronajímala ostatním firmám, lidem apod… u
vysvětlivek u NACE kódu je to napsány tak nějak zvláštně, že jsem
pochopil, že pokud to budou stavební stroje, pak to půjčují stavebním
firmám, takže je to sekce F, což je podporovaný NACE kód.
V případě, že žadatel spadá do CZ NACE do kategorie F, pak je
tmožné:
„Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je
klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným
stavebním strojem nebo zařízením.“
Tzn. nejedná se pouze o půjčování, ale víceméně o poskytování
„služby“.

Děkuji za pozornost

Podmínky pro projekty konečných žadatelů

Články v 19.2.1 versus samostatné operace PRV

 v některých článcích šířeji nastavené způsobilé výdaje
 zjednodušeně nastavené limity (Příloha 3 Pravidel)
 finanční zdraví od 1 mil. Kč

 nedokládá se v ŽoD hodnocení aspektu efektivity
 max. výše způsobilých výdajů pro všechny články 5 mil. Kč
 projekt musí být realizovaný na území MAS (výjimečně výjimka, pokud
prospěch z projektu připadne do území MAS – nesmí jít o města nad 25 tis.obyv.)

Články v 19.2.1 – společné podmínky

 Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od převedení dotace na

účet

 Závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na

účet u malých a středních firem, 5 let u velkých firem

 Realizací vznikne samostatný funkční celek
 Uspořádání právních vztahů k nemovitostem – vlastnictví,

spoluvlastnictví (min. 50%), nájem, pacht, věcné břemeno

 Preferenční kritéria jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu

Článek 14 versus operace 1.1.1 a 1.2.1

 žadatel nemusí být akreditován Mze, stačí pokud má vzdělávání v

předmětu činnosti

 článek není rozdělen na záměry - je třeba vybrat jedno zaměření akce
 témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity

podporované v rámci PRV

Článek 14 versus operace 1.1.1 a 1.2.1

 výše podpory:


90% pro akce zaměřené na zemědělství



90% pro akce zaměřených na lesnictví



60% SP a 70% MP pro akce zaměřené na hospodářské subjekty, jež jsou
malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech

 v případě akcí zaměřených na lesnictví nebo na hospodářské subjekty,

jež jsou MSP působící ve venkovských oblastech, musí mít podpora
motivační účinek

Článek 17.1.a) versus operace 4.1.1

 žadatel stejný – tj. zemědělský podnikatel (nemusí splňovat min. 30%
obratu z prvovýroby)
 výše podpory navýšená na 50%, + 10% pro mladé, + 10% pro LFA
 zjednodušené limity, zem. stroje nejsou výslovně vyjmenované –

obecně:


traktor a samojízdné stroje,



zem.stroje přívěsné,



zem.stroje nesené

– ale musí se jednat o investiční výdaj

Článek 17.1.a)
 Hmotné a nehmotné investice v ŽV a RV


zem. stavby a technologie pro ŽV, RV a školkařskou produkci,



mobilní stroje



peletovací zařízení pro vlastní spotřebu

 předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
 předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele

Článek 17.1.a)

Zařazení mobilních strojů/technologií do kódů dle primárního určení.
 zjednodušeně lze říci:
 A) koloběh půda-rostlina-sklad = výstupem je rostlinná výroba
 B) koloběh sklad – zvíře - hnůj = výstupem je živočišná výroba

Příklady způsobilých výdajů:


sklad vlastní produkce – např. výdaje na skladovací prostory na obilí a seno
(i jako krmivo a stelivo pro přímou spotřebu v podniku)



chlazení mléka po dojení je stále prvovýroba



čištění obilí před uskladněním je prvovýroba



cisterna na kejdu



Protikroupové systémy, skleníky, foliovníky

Článek 17.1.b) versus operace 4.2.1

 žadatel může být i jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a

vývoji zem.produktů

 vstup je vždy pod Přílohou I Smlouvy o EU, ale výstup může být mimo
 výše dotace


pokud je výstup mimo Přílohu I – 35% pro SP, 45% pro mikro a MP



pokud je výstup pod Přílohou I – 50%

 pokud výstupní produkt nespadá pod Přílohu I, musí mít podpora

motivační účinek

Článek 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Podmínky:
 projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv
 vstupem do zpracování musí být produkt spadající pod Přílohu I

Smlouvy o fungování EU

 podrobnější členění lze najít v Celním sazebníku
 předmětem dotace může být jen uvádění na trh, ale musí se jednat

pouze o vlastní produkci

Článek 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Typy výdajů:
 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování, finální úpravu

balení, značení výrobků + stavební úpravy

 investice související se skladováním suroviny a výrobků
 uvádění vlastních produktů na trh včetně marketingu
 pořízení užitkových automobilů - limit

Čl. 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Dotazy na typ žadatele a obsah Přílohy I:
•

Pivovar – ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou,
doporučujeme raději zařadit do článku 19.1.b

•

Pálenice – ano v 17.1.b) výstup NEANNEX podpora max. 45%

•

Cukráři - ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou,
doporučujeme raději zařadit do článku 19.1.b

•

Pekaři - ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou,
doporučujeme raději zařadit do článku 19.1.b

•

Ovocné džemy – Ano v 17.1.b) výstup ANNEX 20.07

•

Masové paštiky - Ano v 17.1.b) výstup ANNEX 16

•

Zmrzlina - ano v 17.1.b) výstup NEANNEX podpora max. 45%

Článek 17.1.c) LI versus operace 4.3.2

 žadatelé stejní
 navýšená výše podpory 90%
 způsobilé výdaje stejné (včetně limitů)



Investice související s výstavbou lesních cest 1L a 2L
Investice související s rekonstrukcemi cest 1L, 2L, 3L a 4L (i mosty, brody,
bezpečnostní zařízení, dopravní značky apod.)

 podpora musí mít motivační účinek

Článek 17.1.c) ZI (není k tomu samostatná operace v PRV)

 žadatel: obec nebo zemědělský podnikatel
 výdaje na rekonstrukci a budování zemědělské infrastruktury pro

zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest, vč. výstavby
souvisejících objektů a technického vybavení

 polní cesty – ty které slouží ke zpřístupnění zem.majektu
 polní cesty pouze mimo intravilán obce
 pokud je žadatelem zem.podnikatel, musí se jednat o cesty na území,

kde byly dokončeny pozemkové úpravy

Článek 17.1.c) PÚ versus operace 4.3.1

 žadatel: obec nebo zemědělský podnikatel
 výše podpory 100%
 realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy

pozemkových úprav

 opatření ke zpřístupnění zem.pozemků musí být realizovány mimo

intravilán obce

Článek 19.1.b) versus operace 6.4.1, 6.4.2. 6.4.3

 žadatelem vedle zemědělského podnikatele, může být i mikro nebo

malý podnik nezemědělský

 širší spektrum povolených CZ-NACE - podrobněji http://www.nace.cz/

Článek 19.1.b) versus operace 6.4.1, 6.4.2. 6.4.3

 žadatel si u každého projektu vybírá režim podpory:


bloková výjimka



de minimis

 v případě blokové výjimky platí podmínka motivačního účinku,

u režimu de minimis neplatí

 u výše podpory pro oba režimy:


25% VP



35% SP



45% MP

 v jedné žádosti lze kombinovat zaměření – pokud jde o funkční

celek

Režimy podpory 19.1.b)
 De minimis x bloková výjimka
 Pokud celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne

jednomu podniku, přesáhla za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá
účetní období 200 000 EUR (žadatel dokládá ČP a SZIF kontroluje až při
podpisu Dohody), musí žadatel žádat o podporu v režimu blokové
výjimky.

 Bloková výjimka → Pravidla 19.2.1. část C, kapitola 7, bod i)
 Motivační účinek
 ŽoD/Strana B2/pole 7 „Kategorie provozovny“ (Příloha č. 16 Metodika pro
stanovení kategorie provozovny)
 Zásadní změna výrobního procesu/rozšíření výrobního sortimentu → doložit
přílohu Karta majetku (užívaného při činnosti – bude modernizovaná/
znovupoužitého)

Článek 19.1.b)

 Pouze investiční výdaje

 Je-li součástí projektu ubytovací zařízení – limit 6 – 40 lůžek
 Na stavební obnovu, výstavbu stravování, sportoviště a dalších

budov a ploch v rámci turistické infrastruktury se limit max. 40
lůžek nevztahuje

 Při uvádění produktů na trh, musí se jednat o produkty, které

nejsou z přílohy I Smlouvy o fungování EU (ANNEX), případně
kombinace ANNEX a NEANNEX, kde NEANNEX převažuje

 Při zpracování nesmí být výstupní produkt uvedený v Příloze I

Smlouvy o fungování EU

Čl. 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností
Další podmínky
 Nemůže žádat žadatel, který 2 roky před podání ŽOD na MAS ukončil

stejnou nebo obdobnou činnost

 Kategorii podniku deklarovanou při podání ŽOD musí žadatel dodržet

do podpisu Dohody

 V případě investic do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí

většina vyrobeného paliva sloužit k prodeji nebo pro nezemědělskou
činnost

 Nelze pořídit zemědělské a lesnické stroje

Článek 24.1.a) versus operace 8.3.1

 žadatel stejný
 výše podpory 100%
 stejné způsobilé výdaje:


projekty zamřené na retenci vody



preventivní protipovodňová opatření



protierozní opatření

 podpora musí mít motivační účinek

Článek 25 (IOD) versus operace 8.5.1

 žadatel stejný
 výše dotace 50%
 způsobilé výdaje stejné (vč. limitů):


pořízení a instalace oplocenek melioračních a zpevňujících dřevin

 Výdaje investiční i neinvestiční
 podpora musí mít motivační účinek

Článek 25 (NIL) versus operace 8.5.2

 žadatel stejný
 výše podpory 100%
 stejně definované způsobilé výdaje projekt musí být realizován na

PUPFL (kde žadatel hospodaří dle platného lesního hospodářského
plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy)
s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.

 podpora musí mít motivační účinek

Článek 25 (NIL)
Typy výdajů:
 výdaje na stezky pro turisty (do šíře 2 metrů), značení
 výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
 odpočinková stanoviště, přístřešky
 mosty, lávky, zábradlí, stupně
 NE výsadba, následná údržba a péče, provozní výdaje, NE cesty pro

účely lesního hospodářství

Článek 26 versus operace 8.6.1 a 8.6.2

 definice žadatele rozdělena zvlášť pro techniku pro lesní hospodářství a

pro dřevozpracující provozovny a je stejná jako v 8.6.1 a 8.6.2

 způsobilé výdaje stejné, zjednodušené limity




030: Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů,
včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, pro přípravu
půdy před zalesněním, lesní školkařská činnost, údržba a oprava lesních cest
031: Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu, technologické
vybavení, nákup nemovitostí

 výše podpory 50%, podpora musí mít motivační účinek

Článek 35.2.c) versus operace 16.3.1

 žadatel, výše podpory, způsobilé výdaje i přijatelnost stejné v souladu

s notifikací

 záměry a), b) c) stejné jako v 16.3.1, žadatel si při generování ŽoD

nevybírá záměr na Portále Farmáře, ale až ve formuláři ŽoD

 podpora musí mít motivační účinek

Výběr záměru ve článku 35.2.c)

Strana B2 Žádosti o dotaci

Článek 35.2.c)
Spolupráce je umožněna v následujících záměrech:

a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a
uvádění na
trh zemědělských produktů
Definice žadatele - Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická
osoba, která podniká v zemědělské výrobě,
- Výrobce potravin
Způsobilé výdaje:
– výdaje na spolupráci (podnikatelský plán)
– investiční náklady – Stroje, technologie pro RV, ŽV a zpracování zem.
produktů, stavby pro zemědělství a potravinářství

Článek 35.2.c)
Spolupráce je umožněna v následujících záměrech:

b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování
zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské
produkty a jejich uvádění na trh
Definice žadatele - Výrobce potravin
Způsobilé výdaje:
– výdaje na spolupráci (podnikatelský plán)
– investiční náklady – Stroje, technologie pro zpracování zemědělských a
ostatní produkty zem. podniku, stavby pro zemědělství a
potravinářství

Článek 35.2.c)
Spolupráce je umožněna v následujících záměrech:

c) Spolupráce v odvětví lesnictví
Definice žadatele - Držitel lesa je osoba, která v předmětném lese
hospodaří

Způsobilé výdaje:
– výdaje na spolupráci (podnikatelský plán)
– investiční náklady – Stroje, technologie pro zpracování zemědělských a
ostatní produkty zem. podniku, stavby pro zemědělství a
potravinářství

Článek 35.2.d) versus operace 16.4.1
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

 žadatel, výše podpory, způsobilé výdaje i přijatelnost stejné,

v souladu s notifikací

 podpora musí mít motivační účinek
 Subjekty můžou být propojeny přes jiným subjektem, ale

mezi sebou musí mít tyto subjekty nezávislou vazbu.

Článek 35.2.d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Definice žadatel:

a) Zemědělský podnikatel, splňující definici malého nebo středního
podniku.
b) Obec nebo dobrovolný svazek obcí.
c) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, splňující
definici malého nebo středního podniku.
d) Nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele
potravin s právní formou (Spolek, Obecně prospěšná společnost, Ústav,
Zájmové sdružení)

Článek 35.2.d)
Způsobilé výdaje:
- Výdaje na spolupráci
Investiční výdaje:
- vybavení prodejny
- pořízení prodejního stánku
- vybavení tržiště
- investice do technologie na úpravu produktů k prodeji
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
- společná pojízdná prodejna

Harmonogram administrace ŽoD v operaci 19.2.1
DNES: 28.6.2017
NÁZEV MAS:

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Finální termín na RO: 15.5.2017
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30.5.2017
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9.5.2017

0 0 0 1
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11.7.2017

bez VŘ

registrace na RO a kontrola složení orgánů
administrativní kontrola, přijatelnost
doplnění neúplné dokumentace žadatelem po AK
administrace doplnění po AK na SZIF
kontrola před doporučením na CP
schválení
Vydání právního aktu - Dohoda

0 0 1 2 3
X
N N N
N N
N N
N N
N N
N N
N N

4.7.2017

-37
26
82
96
117
131
138
166

27.6.2017

registrace na RO a kontrola složení orgánů
předložení příloh k VŘ/ZŘ na RO
administrativní kontrola, kontrola VŘ/ZŘ, přijatelnost
doplnění neúplné dokumentace žadatelem po AK a VŘ/ZŘ
administrace doplnění po AK, VŘ/ZŘ na SZIF
kontrola před doporučením na CP
schválení
Vydání právního aktu - Dohoda

20.6.2017

7
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182
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Počet Počet
týdnů dnů

Den

22.5.2017
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Výběrové řízení: ANO
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Děkuji za pozornost

