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

5. VÝZVA



Základní údaje:
 Vyhlášení výzvy: 22. 3. 2021

 Příjem žádostí: od 24. 3. 2021 do 22. 4. 2021 PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE

Pokud bude projektová žádost odevzdána po tomto termínu, bude automaticky vyřazena.

 Termín registrace na RO SZIF Hradec Králové: 16. 6. 2021

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

k žádosti v Portálu farmáře): MAS Hlinecko, z. s., Komenského 187, 539 01 Hlinsko.

 Územní vymezení: Hlinsko, Holetín, Miřetice, Tisovec, Trhová Kamenice, Vítanov, Všeradov, 

Vysočina, Včelákov, Mrákotín, Raná, Vojtěchov, Pokřikov, Dědová, Krouna, Vortová, Kladno, 

Jeníkov

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

venkova – 5. výzva

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

NUTNÁ REGISTRACE ŽADATELE

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

 Délka realizace: max. 24 měsíců

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


Fiche vyhlášené výzvy PRV č. 5

Číslo + název Fiche Alokace 

(výše dotace)

Fiche 7: Podpora rozvoje života na venkově 4 878 217 Kč



Fiche PRV 7: Podpora rozvoje života na venkově Čl. 20 
a) Veřejná prostranství v obcích 

Žadatel: Obec nebo svazek obcí

Míra podpory: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (režim nezakládající veřejnou podporu)

Oblasti podpory: Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a to včetně herních prvků. 

Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato 

veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, 

železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce. 

Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány

v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) 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, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),

2) vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství -

herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30%

projektu

4) nákup nemovitosti



Fiche PRV 7: Podpora rozvoje života na venkově Čl. 20 
c) Hasičské zbrojnice 

Žadatel: Obec nebo svazek obcí

Míra podpory: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (dle typu projektu/žadatele buď

režim nezakládající veřejnou podporu nebo režim de minimis)

Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo

souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány

v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) rekonstrukce/obnova (Obnova stavby v důsledku mimořádné události např.

povodni)/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) -

tvoří maximálně 30% projektu

4) nákup nemovitosti



Fiche PRV 7: Podpora rozvoje života na venkově Čl. 20 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace
(spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Míra podpory: 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (režim de minimis)

Oblasti podpory: Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové
a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek 
Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek: 

1) rekonstrukce/obnova (Obnova stavby v důsledku mimořádné události např. po povodni)/rozšíření kulturního
a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven (Dotace
se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení).

2) mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven (Dotace
se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení).

4) 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

5) 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 (Za
základní vybavení je považována kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, myčka, digestoř, mikrovlnná trouba,
varná konvice, lednice) - tvoří maximálně 30% projektu

6) nákup nemovitosti



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 stavebních výdajů a materiálů – 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 500 000

Kč bez DPH (spolky, apod.) – cenový marketing, zakázka vyšší 500 000 Kč bez

DPH - Příručka pro zadávání zakázek SZIF



Společné podmínky:
 Vázanost projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce

 Nákup nemovitosti - 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

 Žádost musí získat minimální počet bodů 20 z 55 v rámci preferenčních kritérií v hodnocení
Výběrovou komisí

 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



Preferenční kritéria Fiche 7

Preferenční kritérium Max.bodů

Velikost obce na území, kde je projekt realizován 10

Finanční náročnost projektu 15

Vyvážená podpora území v rámci SCLLD MAS Hlinecko 10

Zamezení opakované podpoře 10

Partnerská spolupráce 10



Povinné přílohy k žádosti o dotaci společné pro 

všechny oblasti dané fiche:
 Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: platné povolení stavebního úřadu k datu podání 

žádosti o dotaci na MAS a pravomocné nejpozději ke dni předložení na SZIF

 Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: ověřená 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 

 Fotodokumentace

Povinné a nepovinné přílohy pro jednotlivé oblasti dané fiche - viz Přílohy k fichím



Základní informace a odkazy – www.mashlinecko.cz



Základní informace a odkazy – web MAS



Základní informace a odkazy – web MAS



Základní informace a odkazy – web MAS



Postup podání žádosti o dotaci a její administrace na MAS:

1. Žadatel vygeneruje žádost z vlastního účtu na Portálu farmáře (nutná registrace)

2. Kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných 
příloh nahraje žadatel do Portálu farmáře v el. podobě v termínu 24. 3.– 22. 4. 2021 

3. Přílohy, které nelze vzhledem k objemu (formě) nahrát do Portálu farmáře, přinese 
žadatel v platném termínu v tištěné formě do kanceláře MAS (VYJÍMKA, vše el.)

4. MAS zveřejní seznam přijatých 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 (VK)  - seznámení se s projekty, kontrola na místě,  
vyhodnocení projektů dle předem stanovených preferenčních kritérií



8.    MAS informuje jednotlivé žadatele o výši přidělených bodů a zda jejich     

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

na webu

9.    Žadatel posílá vybranou žádost přes Portál farmáře na RO SZIF Hradec Králové

nejpozději do 16. 6. 2021, 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 následuje odeslání na RO SZIF

10.  V případě realizace výběrového řízení MUSÍ žadatel nahrát dokumenty přes

Portál farmáře (projekty nad 500 tis. Kč bez DPH)

11.  U schválených projektů bude žadatel vyzván prostřednictvím Portálu farmáře 
k podpisu Dohody (žadatel se tak stává PŘÍJEMCEM DOTACE)



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (1)

REGISTRACE PRO NEREGISTROVANÉ NA SZIF – NUTNÉ! – postup na www.mashlinecko.cz



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (2) 

pro registrované na Portálu farmáře (www.szif.cz)

Vyhledejte webové stránky  www.szif.cz – Portál farmáře

http://www.szif.cz/


Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (3)

Pokud jste již zaregistrováni, zadejte své jméno a heslo v Portálu farmáře a dejte přihlásit



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (4)

Pro vygenerování Vaší žádosti zvolte: Nová podání



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (5)

Posouváním na stránce dohledejte Žádosti PRV – Žádost o dotaci přes MAS



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (6)

V seznamu vyhledejte Místní akční skupina Hlinecko z.s., přes kterou Vaší žádosti podáte



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (7)

Postupně doplňte kontakty (mobil a e-mail) a zadejte vhodný název projektu, a 

VYGENERUJTE ŽÁDOST O DOTACI 

doplňte

předvybráno



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (8)

Po zpracování se objeví žádost – vyberte a klikněte na Akce (symbol lupy)



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (9)

Stáhněte si žádost o dotaci, uložte v PC, vyplňte, zkontrolujte a následně znovu nahrajte vyplněnou žádost 

spolu s přílohami do Portálu farmáře. Žádost není nutné nahrát hned tentýž den. DŮLEŽITÉ: VYPLŇTE 

POLE 13 STR.A – PLÁTCE/NEPLÁTCE DPH – OTEVŘOU SE DALŠÍ LISTY K VYPLNĚNÍ – NUTNÉ VYPLNIT. 



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (10)

Žádost nahrajte včetně příloh. Při vyplňování žádosti použijte v MENU Otevřít instruktážní list = nápověda, 

jak žádost vyplnit. Před odesláním zvolte KONTROLA vyplněných údajů – chyby odstraňte – potom by 

kontrola měla být OK.

Doporučujeme důkladně vyplnit list E1 a popsat vlastní hodnocení kritérií včetně doložení příloh.

ŽÁDOST ELEKTRONICKY NEPODEPISUJTE (podepisuje až MAS po provedení kontroly).



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (11) 

Při využití tlačítka nápovědy: Podrobné postupy PRV dostanete tuto nabídku – lze využít



Detailní informace dle platných Pravidel

Děkujeme za pozornost 

 Společné podmínky pro všechny žadatele - str. 10-34

 Specifické podmínky Fiche 7- str. 83-84, 88-89, 94-95 

 Závazný přehled max. hodnot ve vztahu k jednotlivým opatřením (příloha 

č. 3 - strana 113

ŽADATEL JE POVINEN PROSTUDOVAT SI PLATNÁ PRAVIDLA V DOBĚ 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI  A V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU 

SE ŘÍDIT JEJICH AKTUÁLNÍ VERZÍ.


