
Programu rozvoje venkova  
Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.  

 

3. VÝZVA 



Základní údaje: 
 Vyhlášení výzvy: 8. 3. 2019 

 Příjem žádostí: od 25. 3. 2018 do 10. 4. 2019 PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU 

FARMÁŘE Pokud bude projektová žádost odevzdána po tomto termínu, bude 

automaticky vyřazena. 

 Termín registrace na RO SZIF Hradec Králové: 28. 6. 2018 

 Místo podání příloh v listinné podobě (pouze, pokud nelze doložit přílohu  

    k žádosti v Portálu farmáře): MAS Hlinecko, z. s., Máchova 1121, 539 01 Hlinsko. 

 Územní vymezení: celé území MAS 

 Potřebné informace: kancelář MAS; www.mashlinecko.cz – sekce Výzvy MAS–

PRV – 3. výzva 

 Komunikační nástroj: Portál Farmář – www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz 

 Výše způsobilých výdajů: minimálně 50 000 Kč - do výše alokace dané fiche 

 Za danou výzvu: je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrét. žadatele  

 Délka realizace: max. 24 měsíců 

  
 

 

 

 

http://www.mashlinecko.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


Fiche k vyhlášení do 2. výzvy PRV:  

 

 

 

 

 

Název Fiche Alokace 

                  Fiche PRV 1: Kvalita z regionu Hlinecka    508 726 Kč  

           Fiche PRV 2: Konkurenceschopný zemědělec    260 366 Kč 

                  Fiche PRV 3: Venkovský podnikatel 2 365 550 Kč 

                  Fiche PRV 4: Atraktivní les 1 000 000 Kč 

                  Fiche PRV 5: Technika pro les a dřevo 2 850 021 Kč 



Základní informace a odkazy 
 

www.mashlinecko.cz  

podmínky výzvy,  

pravidla, přílohy,  

vzory.. 

 

 

www.szif.cz  

portál farmáře-  

generování žádosti,  

ukládání,  

odkaz na metodiky.. 
 

 

 

http://www.mashlinecko.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/




Postup podání žádosti o dotaci: 
1. Žádost žadatel vygeneruje z vlastního účtu na Portálu farmáře  

2. Kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných 
příloh nahraje žadatel do Portálu farmář v el. podobě v termínu 25. 3.–10. 4. 2019  

3. Přílohy, které nelze vzhledem k objemu- formě- nahrát do Portálu farmáře, přinese 
žadatel v platném termínu v tištěné formě do kanceláře MAS 

4. MAS zveřejní seznam podaných žádostí na webu do 5 pracovních dnů (dále PD) 

5. Administrativní kontrola MAS (kontrola obsahové správnosti), kontrola přijatelnosti 
a kontrola dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt (pravidlo čtyř očí) 

6. Možnost výzvy k opravě žádosti -max. 2x, žadatel musí opravit do 5 PD  

       O výsledku kontrol je žadatel informován do 5 PD od jejich ukončení 

7.     Hodnocení Výběrovou komisí MAS (VK má týden na seznámení se s projekty): 

        a) v případě vhodnosti (objekt, pozemky) provede VK kontrolu na místě  

        b) žadatel má možnost se účastnit veřejné obhajoby (termín bude upřesněn) 

        c) hodnocení projektů proběhne dle předem stanovených preferenčních kritérií 

 

 

 

 



9. MAS informuje jednotlivé žadatele o výši přidělených bodů a zda jeho      

     Žádost o dotaci byla vybrána či nevybrána do 5 PD a zveřejňuje seznam  

     na webu 

10. Žadatel posílá sám žádost přes Portál farmáře na RO SZIF Hradec Králové   

      nejpozději do 28. 6. 2019, kde probíhá admin. kontrola SZIF.  

     V případě doplnění- odstranitelné nedostatky – RO SZIF vyzve žadatele        

     do 56 kalendářních dnů (KD), resp. do 126 KD (u žádosti s výběr. řízením)  

     a ten do 14 KD provede jejich odstranění - nejdříve prostřednictvím MAS,  

     poté na RO SZIF 

11. V případě realizace VŘ MUSÍ žadatel nahrát dokumenty přes Portál farmáře 

12. U schválených projektů bude žadatel vyzván prostřednictvím Portálu    

       farmáře k podpisu dohody 

  

 

 



Financování projektu 
 Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje nejprve z 

vlastních zdrojů, hotovostní platba max. do 100 000 Kč, 
bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního 
účtu  

 Výše způsobilých výdajů – max. do výše sazby dle katalogu 
stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s., Callida 
s.r.o., částky stanovené ve znaleckém posudku, limitů (pokud jsou 
stanoveny)  

 Výběrové řízení –  do 100 000 Kč bez DPH na projekt- přímý 
nákup, do 400 000 Kč (obec, přísp. organizace) bez DPH, resp. do 
500 000 Kč  bez DPH (spolky, podnikatelé apod.) cenový 
marketing,  zakázka vyšší 400 000 Kč (500 000 Kč) bez DPH- 
Příručka pro zadávání zakázek SZIF NEPODCEŇOVAT 

 



Společné podmínky: 

 Vázanost projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet 

příjemce 

 Nákup nemovitosti do 10% výdajů, žadatel je vlastníkem nejpozději k datu 

podání Žádosti o platbu 

 Právní vztahy k nemovitostem: vlastnictví, spoluvlastnictví (min.50%), 

nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka 

 Vznik výdajů nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS, úhrady 

nejpozději do data předložení žádosti o platbu 

 Místo realizace projektu: všechny dotčené pozemky s nemovitostmi/ 

technologiemi/jiným movitým majetkem, které jsou součástí projektu  

 Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek 

 

 



Společné podmínky: 

 Žádost musí získat minimální počet bodů 40 ze 100 v rámci 

preferenčních kritérií  

 Vznik nových pracovních míst: vytvoření do 6 měsíců od 

převedení dotace na účet příjemce; udržitelnost 3 roky (malý 

nebo střední podnik) / 5 let (velký podnik)  

 Posouzení finančního zdraví: dokládá se nad výši 

způsobilých výdajů 1 000 000 Kč (obce, DSO, příspěvkové 

organizace, spolky, církevní organizace- nedokládají)  

 Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody  

 



Portál Farmáře – podání žádosti (nová podání- 

žádost PRV - žádost o dotaci přes MAS)                   
    

   1.  

   2.             4. 

   3.            

  3.            

  3. 

 



Důležité dokumenty 

  Pravidla 19.2.1, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 

na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (platná 

jsou uvedena k datu vyhlášení výzvy na webu MAS, dále aktualizovaná 

na www.szif.cz)   

 Fiche + seznam příloh k jednotlivých fichím (www.mashlinecko.cz) 

Další odkazy: 

 Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře  

 Příručka pro zadávání veřejných zakázek  

 Příručka pro publicitu PRV 2014-2020  

 Metodika posuzování finančního zdraví  

http://www.szif.cz/


  Fiche PRV 1: Kvalita z regionu Hlinecka Čl. 17. 1 b) 
 

Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin 

určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv (zákon č. 91/1996 

Sb. o krmivech), jiné subjekty aktivní ve zpracování a uvádění 

na trh zemědělských produktů uvedených v příloze 1 Smlouvy o 

fungování EU 

Míra podpory: 35% střední podniky, 45% mikro a malé podniky, 

50% pokud je výstup v souladu s podmínkami čl. 17 nařízení 

PRV 

Oblasti podpory:  

Investice do zpracování zemědělských produktů  a jejich 

uvádění na trh 
 

 

 



Způsobilé výdaje: 

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 

produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků 

 výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, 

 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 (pojízdné prodejny, stánky, vybavení prodejen...) 

pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 (bez kat. G= terénní) 

 investice do zařízení na ČOV ve zpracovatelském průmyslu  

nákup nemovitosti – max. 10% celkové výše výdajů 



Preferenční kritéria Fiche 1 
Preferenční kritérium Max.bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb z území MAS 

Hlinecko při opakovaném nebo pravidelném odběru surovin, dodávek nebo služeb 

10 

Prodejní místo výrobků žadatele na území Místní akční skupiny Hlinecko  10 

Spolupráce při propagaci regionálních výrobků se subjekty z území MAS Hlinecko  10 

Spolupráce a podpora na území Místní akční skupiny Hlinecko 10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt vytvoří nová prac. místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  10 

Spolupráce v území MAS: Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u 

některého ze svých výrobků, služeb či zážitků nebo některý z jeho produktů získal v 

posledních 10 letech ocenění 

10 

Projekt propojuje více záměrů, navazuje na již realizovaný projekt, prokazuje 

synergický efekt  

10 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo 

region  

10 



 

 

 

 

 

 

Příjemce dotace: zemědělský podnikatel 

Míra podpory: 50%, +10% mladí začínající podnikatelé, +10% 

oblasti ANC (min.75% výměry pozemků zahrnutých v LPIS) 

 

Oblasti podpory: hmotné a nehmotné investice v živočišné a 

rostlinné výrobě, školkařská produkce 

Způsobilé výdaje: 

 

 

 stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a školkařské 

výrobě 

mobilní stroje pro zemědělskou výrobu 

 peletárny, jejichž produkce je pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku 

 nákup nemovitostí  

 

 
 

               Fiche PRV 2: Konkurenceschopný zemědělec 

Čl. 17.1. a) 



 

Preferenční kritéria Fiche 2 

Preferenční kritérium Max. 

bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb z území Místní akční 

skupiny Hlinecko při opakovaném nebo pravidelném odběru surovin, dodávek nebo služeb 

10 

Prodejní místo výrobků žadatele na území Místní akční skupiny Hlinecko  10 

Zavedení nové výroby, služby nebo pořízení infrast. pro nový chov žadatele na území MAS 5 

Spolupráce a podpora  na území Místní akční skupiny Hlinecko  10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt vytvoří nová pracovní místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  15 

Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u některého ze svých výrobků, 

služeb či zážitků nebo některý z jeho produktů získal v posledních 10 letech ocenění 

10 

Projekt propojuje více záměrů, navazuje na již real. projekt, prokazuje synergický efekt  10 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příjemce dotace: zemědělci, mikropodniky, malé podniky. 

Míra podpory: 25% velké podniky, 35% střední podniky, 45% malé podniky      

a mikropodniky. 
Oblasti podpory: rozšíření drobného ubytování na venkově, agroturistika, podpora 

regionálních výrobců, rodinných farem a podniků  (podporovány budou vybrané 

činnosti dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE),  

Způsobilé výdaje: 

 stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře vč. zázemí pro 

zaměstnance, či malokapacitního ubytovacího zařízení (vč. stravování, budov, 

ploch, sportoviště, příslušná zázemí) – min. 6 - max. do 40 lůžek  

 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezeměd. činnost  

 doplňující výdaje jako součást projektu do 30%(parkovací stání, oplocení, 

výsadba zelně, úprava povrchů)  

 nákup nemovitosti (do 10 % výdajů) 

               Fiche PRV 3: Venkovský podnikatel Čl.19.1 b) 



Podporované činnosti CZ-NACE: 
• C – zpracovatelský průmysl (vyjma činnosti v odvětví oceli, uhelném průmyslu, stavby lodí, 

odvětví syntetických vláken, výroby tabákových výrobků, zbraní a střeliva),  

• F – stavebnictví (vyjma developerské činnosti),  

• G – velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (vyjma maloobchodu s 

pohonnými hmotami), 

• I – ubytování, stravování, pohostinství,  

• J – informační a komunikační činnost (vyjma rozhlasového vysílání, tvorby televizních 

programů a televizního vysílání, telekomunikační činnosti)  

• M – profesní, vědecké technické činnosti (vyjma poradenství v oblasti řízení podniků),  

• N79 – činnosti cestovních kanceláří a agentur, 

• N81 – činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (vyjma 81.1)  

• N82.1 – administrativní a kancelářská činnost  

• N82.3 – pořádání konferencí a hospodářských výstav  

• N82.92 – balicí činnost  

• P85.59 – ostatní vzdělávání  

• R93 – sportovní, zábavní, rekreační činnost  

• S95 – opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost  

• S96 – poskytování ostatních osobních služeb  



Další podmínky: 

• činnosti R93 (sportovní, zábavní, rekreační činnost) a I56 

(stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě 

na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu – v okruhu 10 km 

od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s 

návštěvností min.2000 osob/rok 

•  uvádění produktů na trh – nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU (může být kombinace, musí převažovat neuvedené 

prod.) 

• zpracování produktů - výstupem produkty neuvedené v příloze I 

Smlouvy o fungování EU 
 



Preferenční kritéria Fiche 3 
Preferenční kritérium Max. 

bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb z území  MAS 

Hlinecko při opakovaném nebo pravidelném odběru surovin, dodávek nebo služeb 

10 

Vzájemná spolupráce při propagaci reg. výrobků a služeb cestovního ruchu mezi sebou 10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt vytvoří nová pracovní místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  10 

Projekt je zaměřen na zlepšení nabídky cestovního ruchu (CR) v území MAS Hlinecko 10 

Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u některého ze svých výrobků, 

služeb či zážitků nebo některý z jeho produktů získal v posledních 10 letech ocenění 

10 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region 10 

Součástí projektu je ubytovací zařízení 10 

Součástí projektu jsou vybrané a podporované chybějící nezem. činnosti dle Klasifikace 

ekon. činností (CZ-NACE) na území MAS, konkrétně: C, F, G, I, J, M, N79, R93, S95 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příjemce dotace: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL; 

sdružení s práv. subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 

vypůjčitelů PUPFL 

 

Míra podpory: 100% 

  Oblasti podpory:  posílení rekreační funkce lesa a zvýšení bezpečnosti  

  návštěvníků na PUPFL mimo CHKO 

 

                

           Fiche PRV 4: Atraktivní les Čl. 25 (NIL)        



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Způsobilé výdaje: 

 

opatření k posílení rekr. fce lesa, značení, výstavba a 

rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení význ. 

přír. prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků  

opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování 

odpočinkových stanovišť, přístřešků, inf. tabulí, závory  

opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání 

odpadků 

opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mosty, 

lávky, zábradlí, stupně)  

nákup pozemku (do 10 % výdajů)  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Další podmínky: 

 projekt lze realizovat na PUPFL (pozemky určené k plnění 

funkcí lesa) s výjimkou CHKO a Natura 

PUPFL jsou zařízený platným lesním hospodářským plánem 

nebo platnou lesní hospodářskou osnovou  

nákup pozemku – nezast. pozemek, ke dni podání ŽoP na 

MAS musí být pozemek vyjmutý ze zem. půdního fondu 

dotaci nelze poskytnout na stezky širší než 2 m a lesní cesty, 

které budou využívány převážně pro účely lesního hosp., stav. 

výdaje na stav. obnovu a zhodnocení kult. dědictví (kapličky, 

křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, 

následnou údržbu a péči o rozhledny. 

a další dle Pravidel... 
 

 

 
 

 



Preferenční kritéria Fiche 4 
Preferenční kritérium Max.bod

ů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Do přípravy projektu bylo zapojeno více subjektů a cílových skupin 10 

Projekt má vzdělávací charakter a pozitivní vliv na zvýšení informovanosti 

návštěvníků o přírodě 

10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt navazuje na stávající turistické značení trasy, cyklotrasy a další 

návštěvnickou infrastrukturu v lesích  

10 

Projekt vytvoří nová prac. místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  10 

Projekt naplňuje horizontální principy - rovné příležitosti pro návštěvníky 10 

Realizací projektu vzniká synergický efekt 10 

Projekt získal kladné stan. obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region 10 

Projekt má zajištěn plán údržby vybudované infrastruktury  10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Míra podpory: 50% 

Příjemce dotace:  

držitelé min 3 ha lesa (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou 

soukr. osob., jejich sdružení s práv. subj. nebo spolky, VŠ se škol. lesním podnikem, 

SŠ nebo učilišti se škol. polesím, obcemi, PO zřízenými a založenými obcemi nebo 

kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. Pro tech. vyb. také provozovny - FO nebo 

PO podnikající v lesnictví (malý a střední podnik) nebo souvisejícím odvětvím. 

Oblasti podpory:  

pořízení strojů a technologií (vč. koňů a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů  vč. dopravy dříví (vč. vozidel kategorie N s oplen. 

ložní plochou), stroje ke zpracování potěžebních zbytků a na přípravu půdy před 

zalesněním, zařízení a stavby pro školkařskou činnost, údržby a opravy lesních cest, 

mobil. Stroje pro sortimentizaci a pořez dříví, mokré sklady dříví, výstavba a 

modernizace dřevozpracujícího průmyslu. 
 

 

Fiche PRV 5: Technika pro les a dřevo (Čl. 26) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Způsobilé výdaje: 

 

 stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů včetně dopravy dříví 

 stroje ke zpracování potěžebních zbytků  

 stroje pro přípravu půdy před zalesněním  

 stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost  

 stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest  

mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví  

 výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a 

technologické vybavení  

 nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu (do 10 % 

výdajů)  
 



Preferenční kritéria Fiche 5 
Preferenční kritérium Max.

bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Žadatel zpracovává vlastní dřevní hmotu (Zpracováním vlastní dřevní hmoty žadatel 

navazuje na další aktivity anebo i nabízí nový místní výrobek) 

15 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region 10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt vytvoří nová pracovní místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  10 

Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb z území MAS Hlinecko  

při opakovaném nebo pravidelném odběru surovin, dodávek nebo služeb  

10 

Spolupráce a podpora na území Místní akční skupiny Hlinecko  

(Zaměstnanost občanů z regionu podporuje rozvoj regionu a spolupráci v něm.) 

10 

Realizací projektu vzniká synergický efekt 10 

Do přípravy projektu bylo zapojeno více subjektů a cílových skupin 5 

Naplňování horizontálních principů (udržitelný rozvoj-dosahování rovnováhy mezi 

ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) 

10 



Povinné přílohy společné pro všechny fiche  

k žádosti o dotaci: 

 Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: pravomocné a platné 
povolení stavebního úřadu k datu podání žádosti o dotaci na MAS  

 Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: projektová dokumentace 
předkládaná k řízení stavebního úřadu  

 Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením rozměrů  

 Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace  

 Kategorie podniku podle velikosti: Příloha 5 Pravidel  

 Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před podání 
žádosti o dotaci na MAS  

 Posouzení finančního zdraví  

Povinné a nepovinné přílohy pro jednotlivé fiche - viz  

Přílohy k fichím 

 


