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

6. VÝZVA



Základní údaje:
 Vyhlášení výzvy: 14. 2. 2022
 Příjem žádostí: od 21. 2. 2022 do 21. 3. 2022 PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU FARMÁŘE Pokud bude projektová 

žádost odevzdána po tomto termínu, bude automaticky vyřazena.
 Termín registrace na RO SZIF Hradec Králové: 20. 5. 2022
 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 – 6. 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
 Za danou výzvu: je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci pro jednu fichi
 Délka realizace: max. 24 měsíců

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


Fiche vyhlášené výzvy PRV č. 6 – pro podnikatelské 
subjekty

Číslo + název Fiche Alokace 
(výše dotace)

Fiche PRV 1: Kvalita z regionu Hlinecka 350 000 Kč 

Fiche PRV 3: Venkovský podnikatel 3 633 824 Kč



Fiche PRV 1: Kvalita z regionu Hlinecka Čl. 17. 1 b)
Žadatel: Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu dle
zák. č. 110/1997 Sb., výrobce krmiv dle zák. č. 91/1996 Sb. nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt
Míra podpory: 35% střední podniky, 45% mikro a malé podniky, 50% v případě zpracování zeměd. produktů, kdy výstupním
produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, v souladu s podmínkami čl. 17 nařízení PRV
Oblasti podpory: Investice do zpracování zemědělských produktů  a jejich uvádění na trh
Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.
1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně

technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci

projektu)
3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování

s výjimkou odpadních vod
4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
5) 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.)
6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 pouze v kódu 012 (Uvádění zem. produktů na trh)
7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
8) nákup nemovitosti



Fiche PRV 3: Venkovský podnikatel Čl. 19. 1 b)
Žadatel: Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci
Míra podpory: 25%  pro velké podniky, 35% pro střední podniky, 45% pro malé podniky
Velikost podniku se určuje dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014 - viz Příloha 4 Pravidel. Podpora je poskytována v režimu
de minimis
Oblasti podpory: Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE)
Způsobilé výdaje: Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.
1) 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)

2) 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)

3) 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.

4) nákup nemovitosti



Podporované činnosti CZ-NACE – Fiche PRV 3: Venkovský 
podnikatel Čl. 19. 1 b):

• 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, 
• 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



Financování projektu

 Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje nejprve z vlastních zdrojů, hotovostní platba
max. do 100 tis. 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 tis. Kč bez DPH na celý projekt (z toho do 20 tis. Kč na jednotlivou zakázku) –
přímý nákup, hodnota zakázky nedosáhne 500 tis. Kč bez DPH – doložení cenového marketingu
(tři nabídky) k Žádosti o platbu, hodnota zakázky je 500 tis. Kč nebo vyšší – doložení cenového marketingu
(tři nabídky) k Žádosti o dotaci, viz Příručka pro zadávání zakázek SZIF



Společné podmínky:
 Vázanost projektu na účel (udržitelnost) 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 v případě realizace stavebních výdajů: vlastnictví, spoluvlastnictví (min.50%), věcné břemeno, právo stavby,
v případě pozemku pod stavbou je také přípustný nájem (pouze pro Fichi 3)

 Právní vztahy k nemovitostem v případě umístění strojů, technologií či vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví (min.50%), věcné břemeno, nájem,
výpůjčka (pouze pro Fichi 3), věcné břemeno, právo stavby

 Vznik výdajů nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS, úhrady nejpozději do data předložení Žádosti o platbu. Za vznik výdaje
je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje se na smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost
je podmíněna získáním příslušné dotace).

 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 30 z 90 u Fiche 1 a 25 z 75 u Fiche 3 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 2 mil. Kč (nevztahuje se na: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace,
spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace
a náboženské společnosti, nadace a veřejné VŠ a školní statky/podniky)

 Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu Dohody



Preferenční kritéria Fiche 1

Preferenční kritérium Max.bodů

Velikost obce na území, kde je projekt realizován 15

Vyvážená podpora území v rámci SCLLD MAS Hlinecko 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

Veřejná obhajoba - prezentace projektu 10

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

Spolupráce v území MAS: Žadatel má registrovanou značku (RZ) "Kvalita z Hlinecka" u některého 
ze svých výrobků, služeb či zážitků 

10

Spolupráce při propagaci regionálních výrobků se subjekty z území Místní akční skupiny Hlinecko 10

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



Preferenční kritéria Fiche 3

Preferenční kritérium Max.bodů

Velikost obce na území, kde je projekt realizován 15

Vyvážená podpora území v rámci SCLLD MAS Hlinecko 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

Veřejná obhajoba - prezentace projektu 10

Spolupráce v území MAS: Žadatel má registrovanou značku (RZ) "Kvalita z Hlinecka" u některého 
ze svých výrobků, služeb či zážitků 

10

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

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



Povinné přílohy k žádosti o dotaci společné pro všechny 
oblasti daných fichí:

 Povolení stavebního úřadu platné k datu podání žádosti o dotaci na MAS a pravomocné nejpozději
ke dni registrace na SZIF v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu

 Ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v případě, že projekt
podléhá řízení stavebního úřadu

 Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením rozměrů  v případě realizace stavebních výdajů

 Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace v případě realizace stavebních výdajů

 Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti (nesmí být starší než 6 měsíců před podáním 
Žádosti o dotaci na MAS) 

 Posouzení finančního zdraví žadatele u něhož je prokázání vyžadováno

 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků, v případě
uplatnění nároku na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) nebo se jedná o žadatele, který musí pro
splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti, viz Příloha 5 Pravidel

 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 21. 2.– 21. 3. 2022

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, veřejná obhajoba, 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 20. 5. 2022, kde probíhá admin. kontrola SZIF.
V případě doplnění – odstranitelné nedostatky – RO SZIF vyzve žadatele do 70 kalendářních dnů (KD), resp. do 140 KD (u žádosti s výběr.
řízením) a ten do 21 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 na webu stránky SZIF www.szif.cz



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (3)

Pokud jste již zaregistrováni, zadejte své přihlašovací 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 – projektová opatření – 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), vyberte fichi a zadejte vhodný název projektu, a VYGENERUJTE 
ŽÁDOST O DOTACI 

doplňtedoplňte

vyberte v roletce 
příslušnou fichi

zadejte výstižný 
název



Postup vygenerování a podání žádosti o dotaci (8)

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



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) -možnost 

stáhnout podrobné postupy PRV

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. 9-35

 Specifické podmínky jednotlivých fichí:

 Fiche 1- strana 44-46

 Fiche 3- strana 54-57

 Závazný přehled max. hodnot ve vztahu k jednotlivým opatřením – příloha č. 3 

ŽADATEL JE POVINEN PROSTUDOVAT SI PLATNÁ PRAVIDLA V DOBĚ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
A V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU SE ŘÍDIT JEJICH AKTUÁLNÍ VERZÍ.


