
Seminář pro žadatele
16. 06. 2020

VÝZVA Č. 6 PRV 
MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ



Základní informace:
• Datum vyhlášení výzvy: 10. 06. 2020

• Příjem žádostí na MAS: od 12. 06. 2020

do 13. 07. 2020

• Podání žádostí: Přes Portál Farmáře

• Termín registrace na RO SZIF: 15. 10. 2020

Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

Územní vymezení: území MAS Luhačovské Zálesí



6. Výzva MAS Luhačovské Zálesí - PRV
• Alokace na 6. výzvu MAS je 5 206 600,- Kč 

• Žadatelé mohou své projekty předkládat v rámci Fichí 1 a 3

• FICHE 1

– Investice do zemědělských podniků 2 078 901,- Kč

• FICHE 3
– Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

3 127 699,- Kč



6. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

Obecné informace



Obecné podmínky
• základním komunikačním nástrojem je Portál Farmáře (Žádosti o dotaci vč. 

příloh, sledování stavu realizace projektu,…)
• Registrace v Portálu Farmáře – osobně na podatelně RO SZIF Zlín (Zarámí 88, 76001 Zlín), prostřednictvím 

datové schránky žadatele o dotaci nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele.

– „Žádost o přístup do portálu Eagri a do Portálu farmáře SZIF“

• ex-post financování – žadatel si financování zajištuje nejprve z vlastních zdrojů

• výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS 
(objednávky, SoD, kupní smlouvy,…)

• délka realizace projektu je max. 24 měsíců od podpisu Dohody (s RO SZIF)

• u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se 
dokládá finanční zdraví žadatele za poslední 3 účetně uzavřená období

• žádost o dotaci se generuje samostatně za každou Fichi

• v jedné FICHI lze podat jednu Žádostí o dotaci

• archivace všech dokladů k dotaci, vč. účetnictví je příjemce povinen uchovávat 
nejméně 10 let od proplacení dotace



6. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

FICHE 1
INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ



FICHE 1 2 078 901,- Kč

Žadatel/ příjemce podpory: 
• zemědělský podnikatel

Výše dotace, ze kterých je stanovena dotace
• výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a 
o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle 
nařízení vlády č. 43/2018 Sb. (dále  jen „ANC“ oblasti)

• o situování v ANC oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové 
výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v ANC oblastech (do výpočtu 
se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS: 
orná půda, TTP a trvalá kultura ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS)

• k navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o 
dotaci



Oblast podpory

• 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

Způsobilé výdaje

• stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě 

• nákup nemovitosti ( příjemce dotace musí být vlastníkem nemovitosti nejpozději k 
datu podání Žádosti o platbu na MAS)



Další podmínky

• přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, 
technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby

• v případě nákupu mobilního oplocení pro pastevní areál se uspořádání právního 
vztahu k nemovitostem neprokazuje

• předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření 
žadatele (posuzuje se ke datu registrování o platbu)



Povinné přílohy předkládané k Žádosti o dotaci na MAS
• souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (pokud je předmětem dotace 

budování pastvin nebo chov vodní drůbeže)

• posouzení vlivu na ŽP nebo Čestné prohlášení pokud záměr nepodléhá posouzení vlivu na 
Životní prostředí (ČP je součástí formuláře ŽoD)

Další přílohy společné pro všechny Fiche dle pravidel 19.2.1
• stavební povolení (v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu) pak ke dni podání 

Žádosti o dotaci na MAS platné a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocné
• projektová dokumentace 
• půdorys stavby/půdorys technologie s vyznačením rozměrů
• katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace v odpovídajícím měřítku
• kategorie podniku podle velikosti (Příloha 5 Pravidel 19.2.1)
• znalecký posudek k nemovitosti max. 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS
• posouzení finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace, přesahují 1 000 000 Kč
• fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 



Preferenční kritéria – min. 40 b
PROJEKTY S NIŽŠÍMI ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI
V rozmezí od 50 000,- Kč do 350 000,- Kč včetně 20 b

V rozmezí od 350 001,- Kč do 750 000,- Kč včetně 15 b

V rozmezí od 750 001,- Kč do 1 000 000,- Kč včetně 10 b

1 000 001,- Kč a více 0 b

VELIKOST PODNIKU

Žadatel je mikropodnik 25 b

Žadatel je malý podnik 15 b

Žadatel je střední podnik 10 b

Žadatel spadá do jiné než výše uvedené kategorie 0 b

DOBA REALIZACE

Podání Žádosti o platbu do 12 měsíců včetně 25 b

Podání Žádosti o platbu do 18 měsíců včetně 15 b

Podání Žádosti o platbu do 24 měsíců včetně 0 b

SPOLUPRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTU
Žadatel konzultoval Žádost o dotaci a zúčastnil se semináře pro žadatele k dané výzvě 30 b

Žadatel konzultoval Žádost o dotaci nebo se zúčastnil semináře pro žadatele k dané výzvě 15 b

Žadatel nesplnil ani jednu aktivitu spolupráce 0 b



6. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

FICHE 3
ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH 

PRODUKTŮ



FICHE 3 3 127 699,- Kč 

Příjemce podpory: 
• zemědělský podnikatel,
• výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu,
• výrobce krmiv,
• jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.

Žadatel/příjemce má živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající 
předmětu dotace nebo je evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.

Výše dotace, ze kterých je stanovena dotace
• výstupní produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU

• 35 % pro střední podniky
• 45 % pro mikro a malé podniky

• výstupní produkt spadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU
• 50 %

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-
2020/2016/11/Priloha-I_Smlouvy-o-EU.pdf



FICHE 3 
Způsobilé výdaje
• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 

úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností 
produktů)

• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a 
bouracích prací)

• investice související se skladování zpracované suroviny, výrobků a druhotných 
surovin při zpracování (s výjimkou odpadních vod)

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
• investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. 

výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora..)
• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez kategorie G

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
• nákup nemovitosti



Kritéria přijatelnosti

• 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 (s výjimkou produktů rybolovu, akvakultury a medu)

• v případě, že v rámci projektu žadatel uvádí výrobky na trh, musí se jednat pouze o vlastní výrobky 

Další podmínky

• právní vztahy, na kterých jsou realizovány stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
podílem, věcné břemeno a právo stavby

• právní vztahy  nemovitostem, do kterých budou umístěny stroje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 
50% spoluvlastnictvím podílem, nájem, věcné břemeno a právo stavby,

• dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady,

• v případě  zpracování zem. produktů, kdy výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I:

• nesmí být žadatel velký podnik,

• musí mít podpora motivační účinek,

• nesmí se jednat o  podnik v obtížích,

• podpora nebude vyplacena žadateli/příjemci vůči němuž je vystaven inkasní příkaz,

• nesmí se jednat o investice související s produkcí biopaliv nebo energie z obnovitelných zdrojů, 

• nutnost doložení, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení



FICHE 3
Povinné přílohy předkládané k Žádosti o dotaci na MAS

• v případě, že výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o 
fungování EU - závěr, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo že 
nepodléhá dalšímu posuzování

Další přílohy společné pro všechny Fiche dle pravidel 19.2.1
• stavební povolení (v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu) pak ke dni 

podání Žádosti o dotaci na MAS platné a nejpozději ke dni registrace na SZIF 
pravomocné

• projektová dokumentace 
• půdorys stavby/půdorys technologie s vyznačením rozměrů
• katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace v odpovídajícím měřítku
• kategorie podniku podle velikosti (Příloha 5 Pravidel 19.2.1)
• znalecký posudek k nemovitosti max. 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS
• posouzení finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace, přesahují 1 000 000 Kč 
• fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 



Preferenční kritéria – min. 40 b
PROJEKTY S NIŽŠÍMI ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI
V rozmezí od 50 000,- Kč do 300 000,- Kč včetně 30 b

V rozmezí od 300 001,- Kč do 650 000,- Kč včetně 20 b

V rozmezí od 650 001,- Kč do 1 000 000,- Kč včetně 10 b

1 000 001,- Kč a více 0 b

VELIKOST PODNIKU
Žadatel je mikropodnik 25 b

Žadatel je malý podnik 15 b

Žadatel je střední podnik 10 b

Žadatel spadá do jiné než výše uvedené kategorie 0 b

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ
Žadatel má v RES uvedeno datum vzniku menší než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na 
MAS.

15 b

Žadatel nemá v RES uvedeno datum vzniku menší než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na 
MAS.

0 b

SPOLUPRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTU
Žadatel konzultoval Žádost o dotaci a zúčastnil se semináře pro žadatele k dané výzvě 30 b

Žadatel konzultoval Žádost o dotaci nebo se zúčastnil semináře pro žadatele k dané výzvě 15 b

Žadatel nesplnil ani jednu aktivitu spolupráce 0 b



6. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

Vygenerování a podání Žádosti 
o dotaci na MAS



• Žádost o dotaci se generuje z Portálu Farmáře

• Příjem žádosti na MAS: 12. 06. – 13. 07. 2020

• Během přípravy a realizace může žadatel své záměry konzultovat s pracovníky 
MAS

• Všechny potřebné dokumenty jsou zveřejněny na webu MAS

http://luhacovskezalesi.cz/rozvoj-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/aktualni-vyzvy-prv/



Postup vygenerování ŽoD
www.szif.cz
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• Podání – kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci vč. příloh se podává 
přes PORTÁL FARMÁŘE (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich 
velikosti, popř. formátům, předložit v listinné podobě

• Všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou MAS

• Datum podání žádosti = datum podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
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Výzva k doplnění ze strany MAS

Odeslání elektronicky podepsaného formuláře ŽoD na RO 
SZIF

–
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Kontakty:

Ing. Olga Šenkeříková
senkerikova@luhacovskezalesi.cz, +420 776 895 929

Ing. Tomáš Kovařík
t.kovarik@luhacovskezalesi.cz, +420 608 197 051

DĚKUJEME ZA POZORNOST


