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Místní akční skupina Podbrněnsko vyhlašuje Výzvu MAS  

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD 
schváleným Ministerstvem zemědělství 

 (ŘO Programu rozvoje venkova) 
 

 

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 

 

Termín vyhlášení výzvy: 1. března 2022 

 

Termín příjmu žádostí: od 15. března do 15. dubna - podání Žádosti o dotaci na MAS 

(včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře  

 

Termín registrace na RO SZIF: 31. srpna 2022 

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které 

se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání 

příjmu Žádostí na MAS od pondělí do čtvrtka avšak vždy po předchozí telefonické/ e-

mailové domluvě v kanceláři MAS Podbrněnsko, Brněnská 2, 691 23 Pohořelice. 

 

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD, (viz příloha č. 1 

výzvy). 
 

Kontaktní údaje:  

Mgr. Kristína Ďuratná     Mgr. Ondřej Veselý 

projektová manažerka     předseda MAS 

tel.: 727 913 261      tel.: 777 129 560  

email: duratna@podbrnensko.cz    email: vesely@podbrnensko.cz 

web: www.podbrnensko.cz     web: www.podbrnensko.cz 

Konzultace pro žadatele: 

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v sídle kanceláře MAS Podbrněnsko nebo lze domluvit 

setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách 

MAS. 

Datum, čas a místo konání semináře pro žadatele bude zveřejněno na webových stránkách 

MAS Podbrněnsko www.podbrněnsko.cz. 

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace: 

 

Celková výše dotace pro 6. výzvu je 9 518 143 Kč.  

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 4 a 6. 

 

 

 

 

mailto:duratna@podbrnensko.cz
http://www.podbrnensko.cz/
http://www.podbrnensko.cz/
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Fiche č. 1: Investice do zemědělské infrastruktury 

Vazba Fiche na článek 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 

1305/2013 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do 

zemědělských podniků 

Definice žadatele/příjemce zemědělští podnikatelé 

Způsobilé výdaje 
 stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě 

 nákup nemovitosti (max. 10 % celkové výše výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace na daný projekt) 

Alokace na výzvu 1 769 303,- Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše 

způsobilých výdajů na 

projekt 

1 000 000 Kč 

Výše dotace 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace* 

*Míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo 

jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské 

oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení 

vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ANC oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v 

rámci formuláře Žádosti o dotaci 

 

Fiche č. 2: Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 

Vazba Fiche na článek 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 

1305/2013 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Definice žadatele/příjemce 

podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé 

podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci bez 

ohledu na velikost podniku 

Způsobilé výdaje 

 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), 

 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) 

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 

povrchů, náklady na výstavbu odstavných a 

parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba 

doprovodné zeleně) - tvoří maximálně 30% 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 nákup nemovitosti (max. 10 % celkové výše výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace). 
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Alokace na výzvu 2 296 798 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše 

způsobilých výdajů na 

projekt 

1 000 000 Kč 

Výše dotace 25 % / 35 % / 45 % (podle typu příjemce) 

 

Fiche č. 4: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vazba Fiche na článek 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 

1305/2013 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění 

na trh zemědělských produktů 

Definice žadatele/příjemce 

zemědělští podnikatelé, výrobci potravin nebo surovin 

určených pro lidskou spotřebu, výrobci krmiv a jiné 

subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 

zemědělských produktů 

Způsobilé výdaje 

 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 

zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení 

výrobků (včetně technologií souvisejících se 

sledovatelností produktů); 

 výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně 

manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných 

pro realizaci projektu); 

 investice související se skladováním zpracovávané 

suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při 

zpracování s výjimkou odpadních vod; 

 investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality 

produktů; 

 investice související s uváděním vlastních produktů na trh 

včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce 

prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, 

vybavení prodejen, e-shop apod.); 

 pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 pouze v kódu 

012 ; 

 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve 

zpracovatelském provozu; 

 nákup nemovitosti (max. 10 % celkové výše výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace). 

Alokace na výzvu 1 500 000 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše 

způsobilých výdajů na 

projekt 

1 000 000 Kč 

Výše dotace 
35 % / 45 % / 50 % (podle typu příjemce a výstupního 

produktu) 
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Fiche č. 6: Základní služby a obnova vesnic 

Vazba Fiche na článek 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 

1305/2013 

Článek 20, písmeno a) Veřejná prostranství, b) Mateřské a 

základní školy, e) Vybrané kulturní památky, f) Kulturní a 

spolková zařízení včetně knihoven 

Definice žadatele/příjemce 

obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené 

obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby 

vykonávající činnost a zapsané ve školském rejstříku, které 

nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, spolek, 

ústav, o.p.s., nadace, nadační fondy, registrované církve a 

náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické 

osoby 

Způsobilé výdaje 

a) Veřejná prostranství  

 vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce 

zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), 

osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, 

venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí 

záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, 

informační panely, orientační mapy, plakátovací 

plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky 

do 25 m2 zastavěné plochy); 

 vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k 

dotvoření celkového charakteru veřejného 

prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, 

pítka a ptačí napajedla či koupadla), 

 doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, 

parkovací stání,  odstavné a manipulační plochy) - 

tvoří maximálně 30% projektu; 

 nákup nemovitosti 

b) Mateřské a základní školy 

 rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i 

jejího zázemí a doprovodného stravovacího a 

hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní 

prvky v případě mateřské školy  

 pořízení technologií a dalšího vybavení 

mateřské/základní školy či doprovodného 

stravovacího zařízení (případě školních knihoven se 

dotace nevztahuje na nákup knih a obdobného 

vybavení) 

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 

povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 

stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, 

oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě 

základní školy) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace 

 nákup nemovitosti 

 

e) Vybrané kulturní památky 

 obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků  
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 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 

povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 

stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační 

tabule) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace 

 nákup nemovitosti 

 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 rekonstrukce/obnova (v důsledku mimořádné 

události)/rozšíření kulturního a spolkového zařízení 

i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, 

sklady a technické místnosti) včetně obecních 

knihoven (nevztahuje na nákup knih) 

 nové stavby kulturního a spolkového zařízení i 

příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, 

sklady a technické místnosti) 

 mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro 

veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní 

stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia 

včetně zastřešení, 

pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací 

a projekční technika a vybavení 

 pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní 

a spolkovou činnost včetně obecních knihoven 

 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 

povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 

stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační 

tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či 

kuchyňské kouty včetně základního vybavení - 

kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, 

myčka, digestoř, mikrovlnná trouba, varná konvice, 

lednice) - tvoří maximálně 30% projektu 

 nákup nemovitosti 

Alokace na výzvu 3 952 042 Kč 

Minimální výše způsobilých 

výdajů na projekt 
50 000 Kč 

Maximální výše 

způsobilých výdajů na 

projekt 

700 000 Kč 

Výše dotace 80% 

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách 

www.podbrnensko.cz  

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu: 

 

Postup pro přesun alokace v rámci výzvy 

Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou 

částku ze všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky a použít ji na podporu projektů ve 

Fichích, kde byla alokace stanovená ve výzvě naopak nedostačující. V případě, že ve výzvě 

bude pouze jedna Fiche s nedostačující alokací, bude celá zbytková částka přesunuta na 

http://www.podbrnensko.cz/
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podporu projektů v této Fichi. Bude-li Fichí s nedostačující alokací více, bude se o podpoře 

projektů rozhodovat dle níže uvedených podmínek vždy mezi prvními nevybranými 

projekty z každé Fiche, dokud nebudou podpořeny všechny projekty, které lze z alokace 

stanovené ve výzvě podpořit v plné výši. Podpořit lze pouze projekty, které splňují 

minimální stanovenou výši bodů. Při přesunech alokace popsaných v tomto bodě nesmí 

dojít k překročení alokace stanovené ve výzvě. 

V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty, bude MAS postupovat dle 

následujících podmínek: 

a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, 

nebo bude ještě zbývat alokace, pak 

b) Bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto nerozhodne 

nebo bude ještě zbývat alokace, pak 

c) Bude podpořen projekt s nižší částkou celkově způsobilých výdajů projektu. 

 

Postup pro podporu hraničního projektu Fiche 

Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje 

minimální stanovenou výši bodů. Pro jeho podporu lze navýšit alokaci na rámec výzvy, a 

to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové 

období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Na jednu Fichi v rámci výzvy připadá vždy 

jen jeden hraniční projekt Fiche. 

Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční projekt Fiche. 

Sečte se zbytková alokace výzvy a případný zbytek volné alokace ve finančním plánu 

SCLLD. Výkonná rada MAS Podbrněnsko posoudí, zda budou prostředky dostačující k 

podpoře hraničních projektů všech Fichí v plné výši požadované dotace. Pokud ne, bude 

alokace přednostně přidělena projektu, který bude požadovat nižší částku dotace. Pokud 

toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt, který bude mít vyšší celkové výdaje. 

Pokud ani toto nerozhodne, bude upřednostněn projekt z obce s menším počtem obyvatel 

dle evidence ČSÚ k 1. 1. roku, v němž jsou projekty hodnoceny. 
 

Postup pro podporu hraničního projektu výzvy 

Finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního 

projektu výzvy, u kterého může zároveň dojít ke snížení výdajů ze kterých je stanovena 

dotace (při zachování funkčního celku projektu), za podmínky, že nedojde k překročení 

alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu 

SCLLD. 

Hraniční projekt výzvy se vybírá z nepodpořených hraničních projektů Fiche dle stejných 

podmínek, jaké platí pro preferenci hraničních projektů Fiche v předchozím kroku. Dle 

těchto podmínek je sestaveno pořadí žadatelů, kteří budou osloveni s nabídkou snížení 

dotace, pokud předchozí žadatel v pořadí nabídku odmítne. V tomto pořadí bude pověřený 

pracovník kanceláře MAS písemně oslovovat žadatele, dokud nezíská souhlas se snížením 

dotace. Případná odmítnutí snížení dotace musí být na MAS doručena písemně. Následně 

se znovu sejde Výkonná rada, aby schválila finální seznam vybraných a nevybraných 

žádostí. 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů: 

 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou 

vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených 

projektů bude limitován výší alokace MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD 

platného ke dni vyhlášení výzvy. 

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v Interních postupech MAS Podbrněnsko 

pro integrované projekty CLLD PRV. 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.  
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V případě shodného počtu bodů bude na vyšší pozici zařazen projekt, který získal vyšší 

bodové ohodnocení udělené v rámci preferenčního kritéria „Specifické cíle Strategie CLLD“. 

Pokud toto nerozhodne, podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele. Pokud ani 

poté nelze pořadí určit, bude upřednostněn projekt s nižšími celkovými výdaji, ze kterých 

je stanovena dotace. 

 

Přílohy výzvy: 

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit 

k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve 

formuláři Fiche. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového 

hodnocení projektu.  

1) Územní rozsah MAS Podbrněnsko 

a) Fiche č. 1 Investice do zemědělské infrastruktury 

b) Fiche č. 2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 

c) Fiche č. 4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

d) Fiche č. 6 Základní služby a obnova vesnic 

2) Struktura specifických cílů SCLLD MAS Podbrněnsko 

3) Údaje o obcích pro potřeby hodnocení preferenčních kritérií 

4) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

5) Interní postupy MAS Podbrněnsko pro integrované projekty CLLD PRV 

6) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) 

 

Seznam povinných příloh vychází z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen 

„Pravidla“) schválených dne 29. 11. 2021. Jejich předložení je nutnou podmínkou pro přijetí 

žádosti o dotaci. 

 

Přílohy společné pro všechny Fiche: 

1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni 

podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF (v 

případě veřejnoprávní smlouvy účinný) pravomocný odpovídající správní akt 

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. 
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5) Formulář1 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání 

vyžadováno. 

6) Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) 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. 

8) Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u 

vzdělávání, v případě pořízení mobilních strojů a mobilních zařízení pro kulturní či 

spolkové akce pro veřejnost). 

 

Specifické přílohy pro Fichi č. 1: 

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/rekonstrukce oplocení pastevního areálu 

nebo chov vodní drůbeže (viz Příloha 7  Pravidel pro žadatele) – 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 pro 

žadatele. Čestné prohlášení je součástí formuláře Žádosti o dotaci. 

 

Specifické přílohy pro Fichi č. 2: 

 

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; v dokumentaci musí být 

uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti, pokud způsob nevyplývá z charakteru 

dokumentu. 

2) Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 

odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 

pevných lůžek, maximálně však 40 pevných lůžek (bez přistýlek). Kapacita 40 lůžek 

                                                 

 
1 Formuláře mají formu PDF a lze je vygenerovat na Portálu farmáře.  
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se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se 

samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a 

propagací apod.). 

3) V případě pořízení vozidla kategorie N1 musí mít žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo 

provozovnu na území příslušné MAS, a to po celou dobu lhůty vázanosti projektu 

na účel. 

 

Specifické přílohy pro Fichi č. 4: 

1) V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem 

je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují 

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 

 

Specifické přílohy pro Fichi č. 6 – všechny oblasti a), b), e), f): 

1) Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce 

(strategického rozvojového dokumentu) 

Specifické přílohy pro Fichi č. 6 – oblast b): 

1) Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní 

před podání Žádosti o dotaci na MAS). 

Specifické přílohy pro Fichi č. 6 – oblast e): 

1) Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

v případě, že není vyžadováno stavební řízení, které vychází ze stanoviska NPÚ. 

 

Nepovinné přílohy MAS: 

Nedoložením přílohy vztahující se k určitému kritériu ztrácí žadatel nárok na bodové 

zvýhodnění udělované v rámci tohoto kritéria. Podrobný popis preferenčních kritérií je 

uveden ve Fichi. 

 

Č. Název přílohy 

1) Analýza rizik 

2) Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele 

2) 
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních 

podniků podle velikosti* 

3) Tiskový výstup z Nahlížení do katastru nemovitostí – prostá kopie 

4) 

Kopie Evidenční knihy, resp. její části s údaji o zaměření podnikání prokazující 

aktuální činnost v oblasti vinařství nebo výkaz o produkci vína a ploše vinic pro 

odvod do Vinařského fondu – prostá kopie 

5) Čestné prohlášení o zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin 

6) Čestné prohlášení o tom, že nedojde k poklesu počtu zaměstnanců 
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7) Živnostenský list – prostá kopie 

8) Osvědčení o původu biopotravin či biokrmiva – prostá kopie 

9) 
Certifikát KLASA či jiný doklad o označení kvality nebo regionálního původu 

výrobku – prostá kopie 

10) 

Elektronický výpis z Registru ekonomických subjektů či tiskový výstup (příp. 

PrintScreen) aktuálního seznamu chovných zvířat z Integrovaného zemědělského 

registru, včetně data pořízení výstupu – prostá kopie 

*Jedná se zároveň o povinnou přílohu žádosti o dotaci (příloha č. 5 Pravidel). 

 

Metodiky a manuály: 

1) Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF 

2) Zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím 

Portálu farmáře 

3) Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci, předání na MAS a následnou 

registraci na RO SZIF 

4) Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti 

5) Metodika výpočtu Finančního zdraví 

6) Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím 

Portálu farmáře 

7) Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 

2014–2020 

8) Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a 

příloh výběrovým (zadávacím) řízením přes Portál farmáře 

9) Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 

10) Zjednodušený postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře 

11) Příručka pro publicitu PRV 2014–2020 

 

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro 

operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 

www.szif.cz. 

 

Výzva byla schválena Výkonnou radou MAS Podbrněnsko, spolek, dne 28. 02. 2022. 

 

 

 

 

 

                 ……………………………………………………………………  

                               Mgr. Ondřej Veselý 

   Předseda MAS Podbrněnsko, spolek 
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