23.01.2018

2. výzva PRV

MAS Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, z.s.
Seminář pro žadatele, 23. 1. 2018,
Luže

Program semináře
1. Úvod
2. Základní informace o 2. výzvě PRV
3. Představení Fichí
4. Způsob podání ŽoD na MAS, manuál
pro podání, hodnocení a výběr
projektů
5. Zaregistrování na portálu farmáře,
6. Vygenerování žádosti
7. Dotazy, diskuze
8. Konec semináře
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Základní informace k výzvě
•
•
•
•
•
•

Vyhlášení výzvy: 22. 12. 2017
Příjem žádostí: 1. 1. 2018 – 28. 2. 2018, 12.00 hodin (nutná
předchozí rezervace termínu a času)
Registrace na SZIF: nejpozději 30. 4. 2018
Územní vymezení: území MAS Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, z.s.
Min. výše způsobilých výdajů: 50 tisíc Kč
Max. výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

Vyhlášené fiche
Číslo
fiche

Název fiche

Vazba

Alokace v Kč

F1

Rozvoj
zemědělských
podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno
a) – Investice do zemědělských
podniků

1 229 680,-

F2

Cestou kvality –
zpracování
regionálních
zemědělských
produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno 1 328 000,b) – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

F3

Rozvoj regionálního
podnikání

Článek 19, odstavec 1., písmeno 5 515 500,b) – Podpora investic na založení
nebo nezemědělských činností
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Společné podmínky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Částka dotace nesmí být vyšší než alokace na danou výzvu
Nákup nemovitostí do 10 % výdajů projektu
Realizace projektu: max. do 24 měsíců od podpisu Dohody
Udržitelnost: 5 let od převedení dotace na účet příjemce
Žádost musí získat min. počet bodů stanovený v jednotlivých
fichích (50 bodů)
Vznik nových pracovních míst: do 6 měsíců od převedení
dotace na účet příjemce s udržitelností 3 roky (malý nebo
střední podnik)/5 let (velký podnik)
Financování realizace: Ex-post
Hotovostní platba max. do 100 tisíc Kč, bezhotovostní platby
z vlastního účtu
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou uskutečněny
nejdříve ke dni podání ŽoD, nejpozději do ŽoP

Společné podmínky – vznik nových
pracovních míst
•
•
•
•

Vznik nových pracovních míst: do 6 měsíců od převedení
dotace na účet příjemce s udržitelností 3 roky (malý nebo
střední podnik)/5 let (velký podnik)
Novým pracovním místem se rozumí zaměstnanec v
pracovním poměru s pracovní dobou 40 hodin týdně
(dvousměnný provoz 38,75 hodin, třísměnný 37,5 hodin)
Místo musí mít přímou vazbu na projekt
Do počtu vytvořených nových pracovních míst nelze
započíst osobu, která před nástupem k žadateli, která
pracovala u subjektu, které jsou propojené.

Více viz Příloha č. 14 Pravidel PRV, také na webu MAS.
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Společné podmínky – přílohy k ŽoD
•

•

•

•

•
•

•

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení
stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v případě
veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající
povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze
projekt/část projektu realizovat.
V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení
stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená
projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního
úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v
odpovídajícím
měřítku
s
vyznačením
rozměrů
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není
přílohou projektové dokumentace předkládané k řízení
stavebního úřadu.

Společné podmínky – přílohy k ŽoD

Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu
projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím
měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice
pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li
součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u
něhož je prokázání vyžadování.
Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se
jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do
určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu
de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých a středníků podniků podle
velikosti,
V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je
stanovena dotace, znalecký posudek ne starší než 6
měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS,

4

23.01.2018

•
•
•

•

•

Fiche 1 – Rozvoj zemědělských
podniků

Alokace: 2 600 000 Kč
Definice žadatele: zemědělský podnikatel
Druh a výše dotace:
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
• + 10 % mladý začínající zemědělec (mikro nebo malý
podnik a zároveň u FO ve věku od 18 do 41 let)
• + 10 % pro zemědělce hospodařící na LFA)
Způsobilé výdaje:
• Stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a
školkařské výrobě,
• Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována v
zemědělském podniků,
• Nákup nemovitostí
Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování
služeb a musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele

Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků
•

Povinné přílohy (dle Pravidel pro žadatele 19.2.1):
•
•

•

Souhlasné stanovisko MŽP (pouze u pastevních areálů a chovu
vodní drůbeže) – Příloha č. 7 Pravidel 19.2.1
Pokud je to nutné, posouzení vlivu záměru na ŽP, jinak čestné
prohlášení – Příloha č. 11 Pravidel 19.2.1

Přílohy MAS:
•
•
•
•

Příloha č. 14 Pravidel 19.2.1 k PF Vytvoření nového trvalého
pracovního místa
Partnerská smlouva, Memorandum, Zápis ze společného jednání
apod. k PF Spolupráce více subjektů
Analýza rizik a způsobů jejich eliminace (dle závazného vzoru na
stránkách MAS)
Příloha č. 4 Pravidel 19.2.1 k PF Žadatel je mladý začínající
zemědělec
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Fiche 2 - Cestou kvality – zpracování regionálních
zemědělských produktů
•
•

Alokace: 1 328 000 Kč
Definice žadatele: zemědělský podnikatel, výrobce potravin
nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv,
jiný subjekt aktivitní ve zpracování, uvádění na trhu a vývoji
zemědělských produktů (dle přílohy I Smlouvy o fungování
EU jako vstupní produkt)
• Druh a výše dotace:
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt:
• Nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU:
• Střední podniky – dotace 35 %
• Mikro a malé podniky – dotace 45 %
• Spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU – dotace
50 %

Fiche 2 - Cestou kvality – zpracování regionálních
zemědělských produktů
Způsobilé výdaje:
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Fiche 2 - Cestou kvality – zpracování regionálních
zemědělských produktů

Fiche 2 - Cestou kvality – zpracování regionálních
zemědělských produktů
Povinné přílohy:
•

V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je
produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení vlivu
záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se
závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího
řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko
příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie.

Přílohy MAS:
•
•
•
•

Příloha č. 14 Pravidel 19.2.1 k PF Vytvoření nového trvalého pracovního místa
Partnerská smlouva, Memorandum, Zápis ze společného jednání apod. k PF Spolupráce
více subjektů
Analýza rizik a způsobů jejich eliminace (dle závazného vzoru na stránkách MAS)
Příloha 5 Pravidel 19.2.1 Velikost podniku
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Fiche 3 – Rozvoj regionálního podnikání
•
•
•
•

Alokace: 2 600 000 Kč
Definice žadatele: Podnikatelské subjekty (FO i PO) –
mikropodniky a malé podniky, zemědělci
Druh a výše dotace:
• 45 % malé a mikro podniky, 35 % střední podniky, 25 %
velké podniky
Způsobilé výdaje:
• Stavební obnova či nová výstavba provozovny,
kanceláře, malokapacitního ubytovacího zařízení
• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího
pro nezemědělskou činnost
• Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),
• Nákup nemovitostí

Fiche 3 – Rozvoj regionálního podnikání
•

Projekt musí být zaměřen pouze na vybrané činnost
uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
Kód výdaje

Název způsobilého výdaje

017

Činnosti spadající do sekce C dle CZ NACE

018

Činnosti spadající do sekce F dle CZ NACE

019

Činnosti spadající do sekce G dle CZ NACE

020

Činnosti spadající do sekce I dle CZ NACE

021

Činnosti spadající do sekce J dle CZ NACE

022

Činnosti spadající do sekce M dle CZ NACE

023

Činnosti spadající do sekce N dle CZ NACE

024

Činnosti spadající do sekce P dle CZ NACE

025

Činnosti spadající do sekce R dle CZ NACE

026

Činnosti spadající do sekce S dle CZ NACE
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Fiche 3 – Rozvoj regionálního podnikání
•

Povinné přílohy (dle Pravidel pro žadatele 19.2.1):
•
•
•

•

Dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se
nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností 2000 osob/rok
(pouze u činností R 93 nebo I 56)
Karta majetku pro majetek, který má být modernizován (v případě
režimu blokové výjimky)
Kartu majetku znovupoužitého majetku (v případě režimu blokové
výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny)

Přílohy MAS:
•
•
•
•
•

Příloha č. 14 Pravidel 19.2.1 k PF Vytvoření nového trvalého
pracovního místa
Partnerská smlouva, Memorandum, Zápis ze společného jednání
apod. k PF Spolupráce více subjektů
Posílení lokálního trhu (dle závazného vzoru na stránkách MAS)
Analýza rizik a způsobů jejich eliminace (dle závazného vzoru na
stránkách MAS)
Doložení průzkumu trhu (vytvoří žadatel, bez závazného vzoru)

Postup podání Žádosti o dotaci
1. Konzultace záměru
2. Registrace a vytvoření vlastního účtu na Portálu farmáře (viz Návod na
přihlášení do portálu farmáře na webu MAS)
• SZIF Chrudim, Poděbradova 909, 538 51 Chrudim
Bc. Lenka Štěpánková, 724 314 688, lenka.stepankova@szif.cz
3. Vygenerování a podání ŽoD z vlastního účtu na Portálu farmáře na MAS
(viz Postup podání žádosti skrz Portál farmáře na webu MAS)
4. Proces hodnocení na MAS (blíže popsáno v Interních postupech MAS)
5. Podání na SZIF
6. Doložení podkladů k marketingovým průzkumům, výběrovým řízením
7. Administrativní kontrola SZIF – 56 kalendářních dní (126 kalendářních dní
u ŽoD s výběrovým řízením)
8. Schválení žádostí na SZIF
9. Podpis Dohody přes Portál farmáře
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Důležité dokumenty
• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace pro projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 – Pravidla pro žadatele 19.2.1
• Žádost o přístup do portálu farmáře
• Návod na vygenerování žádosti z portálu farmáře
• Metodika posuzování finančního zdraví
• Příručka pro publicitu PRV
• Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Vše na webu www.masskch.cz v sekci Výzvy MAS → PRV

Kontakt
Mgr. Eva Feyfarová
Vedoucí pro SCLLD
M: 604 575 206
E: feyfarova@masskch.cz

Ing. Marcela Loskotová
Projektová manažerka PRV
M: 725 296 128
E: loskotova@masskch.cz

www.masskch.cz
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Děkujeme za pozornost!
Prostor pro Vaše dotazy…
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