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Vyhlášené Fiche

Číslo

Fiche

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace pro 6. 

výzvu

F1 Investice do rostlinné a 

živočišné výroby

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –

Investice do zemědělských podniků
1 586 969 Kč

F2 Podpora zpracování

zemědělských

produktů a jejich

uvádění na trh

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

- Zpracování a uvádění na trh

zemědělských produktů

263 431 Kč

F3 Podpora spolupráce při sdílení 

zařízení a strojů 

Článek 35, odstavec 2.,písmeno c)-

Sdílení zařízení a zdrojů 
526 850 Kč

F4 Podpora investic do zakládání a 

rozvoj místních podniků a služeb 

a uvádění produktů na trh –

nezemědělské činnosti

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) -

Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností

1 537 740 Kč

F6 Základní služby a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech

Článek 20 – Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech d) 

Obchody pro obce e) Vybrané kulturní 

památky f) Kulturní a spolkové 

zařízení včetně knihoven 

3 362 165 Kč
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6. výzva PRV

• Základní informace

• Datum vyhlášení výzvy: 8. 3. 2021

• Zahájení příjmu žádostí: 15. 3. 2021

• Konec příjmu žádostí na MAS: 12. 4. 2021

• Registrace žádostí na RO SZIF Olomouc: 12. 7. 2021

• Výběr projektů k podpoře: květena a červen 2021

• Celková alokace: 7 277 155 Kč

Doporučujeme Žádost o dotaci konzultovat s pracovníky 

MAS
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Další pravidla

• Žadatel dotace zabezpečuje financování 

realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů 

(předfinancování)

• Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit 

realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu 

Dohody 

• Žadatel není oprávněn předložit projekt s dotací 

vyšší, než je stanovená alokace na danou Fichi

• V případě kritérií je nutné doložit potřebné 

nepovinné přílohy – jinak nemůže být uplatněno 

bodové zvýhodnění
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Další pravidla

• Žadatel může podat pouze 1 žádost do Fiche

• Žádost o dotaci musí splnit požadovaný 

minimální počet bodů za preferenční kritéria

• Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly 

nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS, 

tzn. vystavení objednávky, uzavření smlouvy 

• U projektů nad 1 mil. Kč – povinnost výpočtu 

finančního zdraví

• Lhůta vázanosti projektu – 5 let od převedení 

dotace na účet příjemce

• Archivace dokumentace – 10 let
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FICHE 1 
Investice do rostlinné a živočišné výroby

• Oblast podpory:
Hmotné a nehmotné investice v živočišné a 

rostlinné výrobě

• Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v 

živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 

zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 

Podporovány budou též investice na pořízení 

mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

• Definice žadatele: zemědělský podnikatel

• Výše způsobilých výdajů: min. 50 000 Kč, max. 5 mil. 

Kč
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FICHE 1 
Investice do rostlinné a živočišné výroby

• Dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Možnost navýšení dotace:
• o 10% pro mladé začínající zemědělce

• o 10% pro LFA oblasti (75% výměry podniku v LFA)

• Způsobilé výdaje
• Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

• Nákup nemovitostí (max. 10 % z výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace)

• Maximální hodnoty některých výdajů
• Zem. stroje tažené – 1 200 000 Kč

• Zem. stroje nesené, polonesené – 500 000 Kč  

• Traktor a samojízdné stroje – 2 000 000 Kč

• Další limity v příloze č. 2 Pravidel 19.2.1
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FICHE 1 
Investice do rostlinné a živočišné výroby

• Předmět dotace odpovídá výrobnímu zaměření žadatele

• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování 

služeb

Uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na

kterých jsou realizovány stavební výdaje nebo budou

umístěny podpořené stroje, technologie, vybavení:
• vlastnictví

• spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem

• nájem

• pacht

• věcné břemeno, právo stavby

Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou

veřejného práva musí být zapsán v Evidenci údajů o

skutečných majitelích.
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FICHE 2
Podpora zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh

Dotace:  45% (mikro a malé), 35% pro střední podniky

50% (výstupní produkt v příloze I Smlouvy o 

fungování EU)

Žadatel:
- Zemědělský podnikatel, výrobce krmiv

- Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 

spotřebu

- Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 

zemědělských produktů

Způsobilé výdaje
o Stroje, nástroje a zařízení pro zpracování produktů, balení

o Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov

o Investice na skladování, monitoring kvality, uvádění výrobků 

na trh vč. marketingu, čištění odpadních vod

o Nákup užitkových vozů N1 a N2, nákup nemovitostí
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FICHE 2
Podpora zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh

Další podmínky:
- Potvrzení Státní veterinární správy, že nově zavedený prodej 

ze dvora splňuje legislativní požadavky

- Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro 

lidskou spotřebu) nebo krmiv

- Výrobní proces se musí týkat zpracování a nebo uvádění na 

trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o 

fungování EU

Uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na

kterých jsou realizovány stavební výdaje nebo budou

umístěny podpořené stroje, technologie, vybavení:
• Vlastnictví

• Spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem

• Nájem (v případě nákupu strojů, technologií)

• Věcné břemeno, právo stavby
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FICHE 3
Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů

• Oblast podpory:

a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a 

uvádění na trh zemědělských produktů 

Výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského

plánu spolupráce:

- společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro živočišnou 

výrobu a rostlinnou výrobu,

- nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných 

zemědělských nebo potravinářských staveb

- společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování 

zemědělských produktů, jejich finální úpravu, balení, značení výrobků 

(včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů a užitkových 

vozů kategorie N).
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FICHE 3
Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů

• Oblast podpory:

b)  Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování   

zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a 

jejich uvádění na trh

Výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského

plánu spolupráce:

- společné pořízení strojů, technologií a zařízení pro zpracování 

zemědělských a ostatních produktů zemědělského podniku, finální úpravu, 

balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností 

produktů a užitkových vozů kategorie N),

- výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných budov pro

zemědělství a potravinářství (včetně nezbytných manipulačních ploch a 

bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu).
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FICHE 3
Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů

• Oblast podpory:
c)    Spolupráce v oblasti lesnictví

Výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní 

majetek, společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a 

těžbu lesních porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování 

potěžebních zbytků.

• Definice žadatele: 2 subjekty sdružení jako společníci (je vždy

vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl pověřen správou

společných věcí v případě neujednáni sdružení majetku).

• Žadatelem jsou:
• Záměr A a B – zemědělský podnikatel a výrobce potravin

(mikropodnik)

• Záměr C – držitel lesa (mikropodnik)

• Výše způsobilých výdajů: min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč
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FICHE 3
Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů

• Dotace: 45 % (záměr A, B), 50% (záměr C)

Uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou

realizovány stavební výdaje nebo budou umístěny podpořené

stroje, technologie, vybavení:
• vlastnictví

• spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem

• věcné břemena

• právo stavby
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FICHE 3
Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů

• Spolupracující subjekty podepíší společenskou smlouvu

nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci na MAS

• Na realizaci projektu (a využívání předmětu dotace) se musí 

podílet všechny spolupracující subjekty

• Žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti musí 

splňovat definici mikropodniku od data podání ŽoD k ŽoP

• Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně 

nezávislé a spolupracující subjekty nesmí být osobami 

blízkým

• Dotaci nelze poskytnout na nákup všech druhů traktorů, valníku, 

přípojných zařízení pro přepravu (vlečky) a kombajnu pro 

sklizeň obilnin (neplatí pro záměr C)

• Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou 

veřejného práva musí být zapsán v Evidenci údajů o 

skutečných majitelích.
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FICHE 4 
Podpora nezemědělských činností

• Oblasti podpory:

• investice do vybraných nezemědělských činností dle 

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

• Definice žadatele:

• mikropodniky a malé podniky ve venkovských     

oblastech, zemědělci

• Dotace:

• 45 % - mikropodniky a malé podniky

• 35 % - střední podniky (pouze zemědělci)

• 25 % - velké podniky (pouze zemědělci)



www.company.com

Podporované činnosti CZ-NACE

• C – zpracovatelský průmysl

• F – stavebnictví 

• G – velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových 

vozidel

• I – ubytování, stravování, pohostinství

• J – informační a telekomunikační činnosti

• M – profesní, vědecké a technické činnosti

• N 79 – cestovní kanceláře, agentury, rezervační služby

• N 81 – úprava krajiny

• N 82.1 – administrativní a kancelářské činnosti

• N 82.3 – konference, hospodářské výstavy

• N 82.92 – balící činnosti

• P 85.59 – ostatní vzdělávání

• R 93 – sportovní, zábavní a rekreační činnosti

• S 95 – opravy: počítače, výrobky pro domácnosti

• S 96 – ostatní osobní služby
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FICHE 4 
Podpora nezemědělských činností

• Režim podpory:
• režim de minimis – preferovaný režim podpory (celková

výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku,

nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní

období překročit 200 000 EUR)

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search

• režim blokové výjimky – pouze v případě, že žadatel

nemůže využít režim de minimis

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search
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FICHE 4 
Podpora nezemědělských činností

• 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% projektu.

nákup nemovitosti
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FICHE 4 
Podpora nezemědělských činností

• Další podmínky
• Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku, 

kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS, i 

ke dni podpisu Dohody, případně může svoji kategorii 

zmenšit; 

• Dotaci nelze poskytnou na: podnikání v oblasti dotačního 

poradenství, nákup zemědělských a lesnických strojů 

(zejména strojů označených kategorií T, C, R, S – traktor 

a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje)

• Ubytovací kapacita – nejméně 6 lůžek, maximálně 40 

lůžek

• Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou 

osobou veřejného práva musí, být zapsán v Evidenci 

údajů o skutečných majitelích
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FICHE 4 
Podpora nezemědělských činností

• Další podmínky
• Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a 

I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány 

pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací 

kapacitu

• V případě zpracování produktů a uvádějí na trh –

produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU
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FICHE 4 
Podpora nezemědělských činností

Uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na

kterých jsou realizovány stavební výdaje:
• vlastnictví

• spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem

• věcné břemeno, právo stavby

Uspořádání právních vztahů k nemovitostem, ve

kterých jsou umístěny stroje, technologie:
• vlastnictví

• spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem

• nájem, výpůjčka

• věcné břemeno, právo stavby

Žadatel musí mít uzavřenou smlouvu o nájmu na 

celou udržitelnost projektu!!!!
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Nejdůležitější přílohy

• Soulad s SCLLD MAS VaS – pro všechny projekty

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

podniků – průřezová příloha

• Platné vyjádření stavebního úřadu

• Ověřená projektová dokumentace

• Půdorys stavby/technologie (stavební výdaje)

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace 

předmětu (stavební výdaje)

• Fotodokumentace aktuálního stavu (nedokládá se 

u mobilních strojů)

• Znalecký posudek v případě nákupu nemovitostí

• Další přílohy dle splněných preferenčních kritérií  

(např. certifikát eko. zemědělce)
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Vytvoření pracovního místa

• Bodové zvýhodnění u všech Fichí

• 3 roky od převedení financí na účet – mikro, malý 

střední podnik

• 5 let od převedení financí na účet – velký podnik

• Nový zaměstnanec 

• pracovní vztah vznikne až po zakoupení 

stroje/technologie

• Počítá se přírůstek průměrného stavu zaměstnanců 12 

měsíců před podáním Žádosti o dotaci

• Při porušení lhůta 3 měsíce od doručení výzvy k nápravě

• OSVČ – živnostník

• vznik méně než 24 měs. před podáním Žádosti o dotaci 
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Výběr dodavatele

• Zakázka do 20 tis. bez DPH – přímý nákup

• Zakázka do 500 tis. bez DPH

• cenový marketing (3 nabídky, tabulka vyhodnocení, 

objednávka nebo smlouva) – dokládá se při Žádosti o 

platbu

• Zakázka do 2 mil. bez DPH (do 6 mil. Kč bez DPH 

u stavebních prací)

• velký cenový marketing (3 nabídky, tabulka vyhodnocení, 

podepsaná smlouva) – dokládá se do 13. 9. 2021 na 

MAS

• Zakázka nad 2 mil. bez DPH (nad 6 mil. Kč bez 

DPH u stavebních prací)

• otevřená výzva 
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Způsob podávání žádosti o dotaci

• Žadatelé si vygenerují žádost přes Portál 

farmáře a na MAS podají také prostřednictvím 

Portálu farmáře

• Přílohy se dokládají také elektronicky přes 

Portál farmáře

• Úspěšní žadatelé žádost i přílohy zašlou 

naskenované přes Portál farmáře na RO SZIF

• Obdobný postup i u dokládání následujících 

dokumentů – výběrové řízení, žádost o 

změnu, žádost o platbu
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Kde najdu další informace?

• Základním zdrojem informací je web MAS –

http://www.masvas.cz/vyzvy-mas/6-vyzva-prv/

• Nejdůležitější dokumenty:

• 6. výzva MAS vč. příloh

• Pravidla 19.2.1

• Formuláře Fichí

• Soulad s SCLLD

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie

• Metodiky výpočtu finančního zdraví

• Konzultace – Ing. Ondřej Štach

• pouze prostřednictvím telefonu, mailu, Google Meet

• poslední týden příjmu žádostí budou přednostně 

vyřizovány dotazy týkající se správného nahrání 

dokumentů na Portál farmáře!

http://www.masvas.cz/vyzvy-mas/6-vyzva-prv/


www.company.com

Jaký je postup po podání žádosti?

• Administrativní kontrola žádostí

• Doplnění žádosti dle výzvy (max. 2 krát)

• Hodnocení výběrové komise

• Jednání Programového výboru

• Oznámení žadateli o výši přidělených bodů a 

zda byl projekt vybrán

• Předání podepsané žádosti o dotaci 

úspěšným žadatelům k nahrání na Portál 

farmáře

• Nahrání žádosti vč. příloh na Portál farmáře –

povinností žadatele!
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Jaký je postup po registraci na SZIF?

• Administrativní kontrola pracovníků SZIF

• Doplnění žádosti dle výzvy (max. 2 krát) – září

• Schválení žádosti o dotaci

• Podepsání Dohody o poskytnutí dotace

• Podání Žádosti o platbu na MAS (po realizaci 

projektu)

• Podání Žádosti o platbu na SZIF (po kontrole MAS)

• Kontrola a případně vyzvání k opravě ŽoP

• Kontrola na místě realizace projektu

• Schválení projektu k proplacení a proplacení na 

účet příjemce

• Monitoring projektu – vyplňování monit. zpráv
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Děkuji za pozornost

Ing. Ondřej Štach
ondrej.stach@masvas.cz

tel. 732 688 651

mailto:ondrej.stach@masvas.cz

