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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



www.company.com

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: květen a červen 2021

• Celková alokace: 7 277 155 Kč

Doporučujeme Žádost o dotaci konzultovat s pracovníky 

MAS



www.company.com

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

• Žadatel musí mít prostor, ve kterém bude 

uloženo vybavení, min. v nájmu po celou dobu 

udržitelnosti projektu!!!
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Další pravidla

• Žadatel může podat pouze 1 žádost do oblasti 

obchody a spolková zařízení

• 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 6
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

• Oblasti podpory:

• d) Obchody pro obce

• e) Vybrané kulturní památky

• f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

• Dotace: 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Druh výdaje: investice, drobný dlouhodobý hmotný 

majetek

• Uspořádání právních vztahů: 

vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné 

břemeno, právo stavby, nájem – v případě technologií a 

vybavení

Realizace projektu musí být v souladu s 

plánem/programem rozvoje obce (strategického 

rozvojového dokumentu).
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FICHE 6
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

• Oblasti podpory:

• d) Obchody pro obce

• Dotace: 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Oblast podpory a způsobilé výdaje:

• Výstavba/rekonstrukce budov a stánků (vč. šaten, 

umývárny, toalety)

• Technologie a vybavení pro obchod

• Pojízdná prodejna

• Doplňující výdaje (30% projektu) – úprava povrchů, 

odstavné plochy a parkování, oplocení, venkovní 

mobiliář, zabezpečovací prvky

• Nákup nemovitosti
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FICHE 6
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech

• Režim podpory de minimis (200 000 EUR za tři po

sobě jdoucí roky)

• Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel

• Nezpůsobilý výdaj: kotle na uhlí vč. 

kombinovaných a na plyn, tepelná čerpadla, 

systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního 

tepla a instalace solárně-termických kolektorů

• Stavební a technologické úpravy opláštění budovy

max. 200 000 Kč
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FICHE 6
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

• Oblasti podpory:

• e) Vybrané kulturní památky

• Dotace: 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Oblast podpory a způsobilé výdaje:

• Obnova a zhodnocení kuturních objektů a prvků

• Doplňující výdaje (30% projektu) – úprava povrchů, 

odstavné plochy a parkování, oplocení, venkovní 

mobiliář, informační tabule
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FICHE 6
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

• Podporovány nemovité památky uvedené ve 

veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR

• NNO musí mít min. 2 roky historii v oblasti, která je 

předmětem dotace

• Projekt musí být v souladu s odborným 

stanoviskem Národního památkového ústavu

• Režim podpory:

• Nezakládající veřejnou podporu (veřejně přístupné a 

nesmí být zpoplatněno)

• De minimis (max. 200 000 EUR za tři roky)
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FICHE 6
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

• Oblasti podpory:

• f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

• Dotace: 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Oblast podpory a způsobilé výdaje:
• Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového 

zařízení i zázemí (šatny, umývárny, toalety) vč. obecních 

knihoven

• Mobilní stavby – stavební buňky či jiné stavby pro klubovny

• Pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a 

spolkovou činnost vč. obecních knihoven

• Mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost –

mobilní přístřešky, pódia, pivní sety, mobilní toalety, 

ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení

• Doplňující výdaje (30% projektu) – úprava povrchů, odstavné 

plochy a parkování, oplocení, venkovní mobiliář, informační 

tabule, zabezpečovací prvky, 
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FICHE 6
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

• NNO musí mít min. 2 roky historii v oblasti, která je 

předmětem dotace

• Nezpůsobilé je hřiště a prostory sloužící pro sportovní 

aktivity 

• Obec nemusí být provozovatelem spolkové činnosti

• Nezpůsobilé jsou kotle na uhlí, kombinované, na zemní 

plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s 

rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-

termických kolektorů

• Předmětem podpory: obecní, kulturní a spolkové a 

víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní 

sály, kina, klubovny, sokolovny, orlovny a obecní knihovny 

Režim podpory:

• De minimis (max. 200 000 EUR za tři roky)
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FICHE 6
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

• Příklady podpořených projektů – oblast f)

• Nakoupení stolů a židlí do komunitního centra

• Ozvučovací technika

• Vybavení obecní knihovny

• Nákup párty setů, nůžkových stanů, venkovního podia

• Nákup várnic, tiskárny, reproduktoru s mikrofonem

• Vycházkové obleky SDH, 20 ks dresů na požární sport

• Notebook, projektor a plátno, nafukovací žíněnka, 

gymnastický pás pro děti, pingpongový stůl, úložný box 

pro nářadí
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Nejdůležitější přílohy

• Prohlášení o realizaci projektu v souladu s 

plánem/programem rozvoje obce

• Soulad s SCLLD MAS VaS

• Fotodokumentace aktuálního stavu

• Platné vyjádření stavebního úřadu

• Ověřená projektová dokumentace

• Půdorys stavby/technologie (stavební výdaje)

• Katastrální mapa s lokalizací předmětu (stavební 

výdaje)

• Znalecký posudek v případě nákupu nemovitostí

• Souhlasné stanovisko orgánu památkové péče 

(oblast Vybrané kulturní památky)
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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/
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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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Nejčastější chyby při přípravě žádosti a 

realizace projektu

• Předmět dotace musí být v souladu se stanovami 

spolku!!! 

• Zaokrouhlování DPH vždy na celé koruny dolů

• Soulad projektu se strategií obce

• Zajištění nájemního vztahu na místo, ve kterém je 

uložen předmět dotace

• Žadatel není zapsán v Evidenci údajů o skutečných 

majitelích

• Příliš stručný/podrobný technický popis předmětu 

dotace
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Děkuji za pozornost

Ing. Ondřej Štach
ondrej.stach@masvas.cz

tel. 732 688 651

mailto:ondrej.stach@masvas.cz

