
Seminář pro potenciální žadatele v rámci 
6. výzvy Programu rozvoje venkova

15. 2. 2022 v 9:00, Resselovo náměstí 77, Chrudim



Základní informace o výzvě 

Datum vyhlášení: 14. 2. 2022

Datum zahájení příjmu žádostí: 14. 2. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí: 22. 3. 2022

Termín registrace projektů na SZIF: 27. 5. 2022

Výzva včetně dokumentů dostupná zde: https://maschrudimsko.cz/vyzva/vyzva-c-6-programu-rozvoje-venkova-14-2-2022-
22-3-2022

Potenciální žadatel: dle jednotlivých Fichí

Projekt lze realizovat na území MAS; výjimečně lze projekt realizovat i mimo území MAS za předpokladu, že prospěch z 
projektu připadne do území MAS.

Lhůta vázanosti na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce.

https://maschrudimsko.cz/vyzva/vyzva-c-6-programu-rozvoje-venkova-14-2-2022-22-3-2022


Alokace výzvy

Číslo
Fiche

Název Fiche Článek pravidel Alokace Minimální výše 
projektu

Maximální výše 
projektu

5 Rozvoj zemědělské 
infrastruktury

Článek 17, odstavec 1., 
písmeno c) – Zemědělská 
infrastruktura

1 499 000 Kč 50 000 Kč 5 000 000 Kč

9 Základní služby a 
obnova vesnic ve 
venkovských 
oblastech

Článek 20 – Základní 
služby a obnova vesnic 
ve venkovských 
oblastech

1 210 155 Kč 50 000 Kč 500 000 Kč

Alokace výzvy: 2 709 155 Kč



Fiche 5 – Rozvoj zemědělské infrastruktury

Oblast podpory:
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské 
infrastruktury ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest.

Žadatel: obec nebo zemědělský podnikatel

Dotace: 90 %

Způsobilé výdaje:
zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,

stavební materiál,

nákup, výsadba a zajištění zeleně,

zařízení staveniště,

nezbytné vyvolané investice ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob,

projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, 

nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Pravidla str. 50–51 (článek 17, odstavec 1., písmeno c))



Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech – a) Veřejná prostranství
Oblast podpory:

Podpora je zaměřena na investice ve veřejných prostranství specifikovaných 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.

Žadatel: obec nebo svazek obcí

Dotace: 80 % v režimu nezakládající veřejnou podporu

Způsobilé výdaje:
vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní 
mobiliář,

vodní prvky a další solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství,

herní prvky,

doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace, 

nákup nemovitosti.

Pravidla str. 82–83 (článek 20, a) Veřejná prostranství)



Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech – b) Mateřské a základní školy
Oblast podpory:

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšujících kapacitu zařízení, a to včetně souvisejícího 
zařízení školního stravování.

Žadatel: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby 
vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Dotace: 80 % v režimu de minimis, nebo v režimu nezakládající veřejnou podporu

Způsobilé výdaje:
rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní 
mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy,

pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení (nevztahuje se na nákup knih 
do školní knihovny a obdobného vybavení),

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) 
– tvoří maximálně 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,

nákup nemovitosti.

Pravidla str. 84–86 (článek 20, b) Mateřské a základní školy)



Fiche 9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech – f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Oblast 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.

Žadatel: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s. nadace, nadační 
fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Dotace: 80 % v režimu de minimis

Způsobilé výdaje:
rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické
místnosti) včetně obecních knihoven,

nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti),

pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně knihoven,

mobilní zařízení pro kulturní a 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,

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) – tvoří maximálně 30 % výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace,

nákup nemovitosti.

Pravidla str. 93–96 (článek 20, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)



Postup podání žádosti o podporu

1. Zřízení přístupu do Portálu farmáře:

Informace k přístupu do portálu farmáře.pdf 

Nejbližší kontaktní místo SZIF pro zřízení přístupu do PF: 

• Poděbradova 909, Chrudim - Kontakty na pracoviště SZIF Chrudim

• V současné době je nutné před osobní návštěvou telefonicky kontaktovat pracovníky SZIF a domluvit si 
termín schůzky.

2. Vygenerování žádosti o dotaci:

Podrobný návod zde - Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF.pdf

3. Vyplnění žádosti o dotaci:

Pole k vyplnění: Údaje o žadateli, Projekt (Popis projektu, Popis současného stavu a zdůvodnění projektu, Výsledky 
projektu, Harmonogram projektu, Místo realizace projektu, specifická část žádosti dle Fiche, Rozpočet)

4. Odeslání žádosti o dotaci včetně příloh (přílohy lze doložit v listinné podobě na MAS)

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/informace_k_pristupu_do_portalu_farmare.pdf
https://www.szif.cz/cs/szif-ro-hk?portalAction=lpisDetail&lpisID=chrudim
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf


Přílohy k žádosti 1/3
Společné pro všechna Fiche:

1. Správní akt stavebního úřadu – v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu

2. Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – v případě, že projekt/část porjektu podléhá řízení stavebního 
úřadu

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/ technologie k 
projektu – v případě, že jsou realizovány stavební výdaje a není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení 
stavebního úřadu

4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku – není-li součástí projektová 
dokumentace

5. Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je vyžadováno – Formuláře naleznete v Portálu farmáře(PF) 
na záložce Průřezové přílohy

6. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků – v případě, že žadatel uplatňuje 
vyšší míru dotace, nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podle veikosti, 
nebo žádá v režimu de minimis (formulář v Průřezových přílohách na PF)

7. V případě nákupu nemovitosti znalecký posudek

8. Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u vzdělávání, v případě pořízení mobilních 
strojů a mobilních zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost)

Konkrétní požadavky k dokládání jednotlivých příloh jsou uvedeny v Pravidlech na straně 32–33.



Přílohy k žádosti 2/3
Fiche 5:

1. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydané příslušným pozemkovým úřadem – v případě, že 
žadatelem/příjemcem dotace není obec

2. Projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou – v případě, že není předkládána stavebním úřadem 
ověřená projektivá dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu

3. Výpis z katastru nemovistostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS týkající se zemědělského 
pozemku bezprostředně zpřístupněného polní cestou, která je předmětem projektu

Konkrétní požadavky k dokládání jednotlivých příloh jsou uvedeny v Pravidlech na straně 51.

Nepovinné přílohy stanovené MAS:

1. Živnostenské oprávnění, výpis z živnostenského rejstříku či jiné oprávnění k provozování činnosti – pokud žadatel 
požaduje udělění bodů v rámci kritéria Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí funkční aktivitu.

2. Dokument popisující spolupráci, kde jsou uvedeny spolupracující subjekty, jejich zapojení do realizace projektu, jeho 
přípravy či udržitelnosti. V dokumentu budou uvedeny konkrétní aktivity a způsob zapojení do projektu. (vzor přílohou 
výzvy) – pokud žadatel požaduje udělení bodů v rámci kritéria „V rámci projektu bude doložena spolupráce mezi subjekty 
na realizaci projektu, jeho přípravě, či udržitelnosti”.  



Přílohy k žádosti 3/3
Fiche 9:

Pro všechny oblasti:

1. Prohlášení o realizaci projekt v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí (strategického rozvojového 
dokumentu). (příloha č. 21 Obecných pravidel)

Pro oblast b) Mateřské a základní školy:

2. V případě mateřské školy informativní výpis z rejstříku škol a školských zařízení obsahující kapacitu zařízení 
https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/ (ne starší 30 kalendářních dnů před podáním Žádosti o dotaci).

Konkrétní požadavky k dokládání jednotlivých příloh jsou uvedeny v Pravidlech:

a) Veřejná prostranství na straně 83,

b) Mateřské a základní školy na straně 86,

f) Kulturní a spolková zařízení na straně 94.

Nepovinné přílohy stanovené MAS:

Výpis z příslušného rejstříku či jiné oprávnění k provozování činnosti – pokud žadatel požaduje udělění bodů v rámci kritéria 
Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí funkční aktivitu.

https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/


Hodnocení projektů
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

V případě nedostatků může MAS vyzvat žadatele k doplnění – 5 pracovních dní (max. 2 krát).

Věcné hodnocení (Výběrová komise MAS)

Dle preferenčních kritérií v jednotlivých Fichí.

Do 20 dnů od kontroly FNaP.

Výběr projektu Představenstvem

Vybrané žádosti MAS ekeltronicky podepíše a předá žadateli nejpozději 3 dny před registrací na SZIF.

Registrace projektů na SZIF

Projekt vybraný MAS žadatel registruje do 27. 5. 2022 na SZIF přes Portál farmáře.

Následující kroky po výběru projektů na MAS:
Doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovém/zadávacím řízením

Doložení na MAS 53. kalendářní den od registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF (19. 7. 2022). Doložení na RO SZIF 60. 
kalendářní den od registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF (26. 7. 2022).

Platí pouze pro výběrová/vací řízení a cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je rovna nebo vyšší než 
500 000 Kč bez DPH, cenovový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky, která je nižší než 500 000 Kč bez DPH, se 
předkládá až při Žádosti o platbu.

Podpis Dohody na SZIF a realizace projektu do 24 měsíců od podpisu.



Hodnocení projektů

Pozor na limity některých výdajů – viz příloha č. 3 Pravidel (str. 112–121)

Pro zařazení Žádosti o dotaci do administrace je třeba doložit alespoň 1 povinnou/nepovinnou přílohu, pokud je 

vyžadována

Pokud není doložena nepovinná příloha – administrace se neukončuje, ale MAS žadatele nevyzívá k doplnění

Preferenční kritéria jsou obsažena ve Fichích

Pro splnění věcného hodnocení je třeba dosáhnout minimální bodové hranice

Před podáním lze překontrolovat dle Instrukcí pro MAS ke kontrole k žádosti a dle Instrukcí pro MAS ke kontrole příloh –

dostupné na webu SZIF.

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921


Veřejné zakázky/cenový marketing

Zakázka malého rozsahu

Zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na 
dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce.

Zakázka vyšší hodnoty

Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na dodávky a/nebo služby, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 2 000 000 Kč bez DPH.

Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 6 000 000 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky

Její výše se stanovuje ke dni zahájení výběrového řízení

Důležité je mít podklad, jak byla předpokládaná hodnota zakázky stanovena ke dni zahájení výběrového řízení (např. rozpočet od 
projektanta s datem a razítkem, nezávazná cenová nabídka atd.)

Žadatel/příjemce je povinen se v rámci zadávání veřejných zakázek/cenového marketingu řídit Příručkou pro zadávání 
zakázek Programu rozvoje venkovy na období 2014–2020.

V rámci formuláře Žádosti o dotaci si žadatel/příjemce zvolí druh zadávacího/výběrového řízení a zda se jedná o cenový marketing s 
předpokládanou hodnotou nižší než 500 000 Kč bez DPH, cenový marketing s předpokládanou hodnotou zakázky rovnou nebo vyšší 
než 500 000 Kč, nebo zda se o cenový marketing nejedná. (Tato odpověď nelze po zaregistrování Žádosti o dotaci změnit.)

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2F1564741813432%2F1564741884471.pdf


Důležité odkazy

Výzva včetně ostatních dokumentů: https://maschrudimsko.cz/vyzva/vyzva-c-6-programu-rozvoje-venkova-14-2-2022-22-3-
2022

Pravidla PRV:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader
%2F1921%2F1638276016719.pdf

Zřízení Přístupu do Portálu Farmáře:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/informace_k_pristupu_do_portalu_farmare.pdf

Vygenerování Žádosti o dotaci:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader
%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf

Postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader
%2F1921%2F1509689077707%2F1523961241530.pdf

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2
F1564741813432%2F1564741884471.pdf

https://maschrudimsko.cz/vyzva/vyzva-c-6-programu-rozvoje-venkova-14-2-2022-22-3-2022
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1638276016719.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/informace_k_pristupu_do_portalu_farmare.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523351443271.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1509689077707%2F1523961241530.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2F1564741813432%2F1564741884471.pdf


Tato prezentace obsahuje pouze základní údaje.

Každý žadatel je povinen se seznámit s Obecnými pravidly, výzvou, danou Fichí a 
Interními postupy MAS.



Mgr. Jana Pavlišová

jana.pavlisova@maschrudimsko.cz

+420 731 188 837

Ing. Michaela Matěnová

michaela.lutrova@maschrudimsko.cz

+420 605 970 057

Děkujeme za pozornost.


