
Seminář pro žadatele k 11. 

výzvě MAS v rámci PRV

DNE: 1.3.2022, 10:30

MÍSTO: kancelář MAS Vyhlídky, z.s., nám. Míru 30, Mělník, 276 01
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SEZNÁMENÍ S VÝZVOU

• Výzva č. 11

• Výzva vyhlášena: 21.2.2022

• Termín příjmu žádostí: 8.3.2022 – 23.3.2022

• Termín registrace na RO SZIF – 18.5.2022

• Vyhlášené fiche:

o F1 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (alokace = 1 000 000,- Kč)

o F2 – Investice do zemědělských podniků (alokace = 4 525 000,- Kč)

o F3 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (alokace = 1 400 000,- Kč)

o F6 – Neproduktivní investice v lesích (alokace = 263 050,- Kč)

o F8 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (alokace = 1 651 973,- Kč)



PODMÍNKY PRO ŽADATELE

• Registrace na Portálu Farmáře

• Portál farmáře SZIF !!! : https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

• Uznatelné náklady ode dne registrace projektu na MAS

• Povinnost CM či VŘ doložit do 60 dnů ode dne registrace na SZIF 

• Vystavení Dohody o poskytnutí dotace: cca 168 – 238 dní ode dne registrace na SZIF

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod


F1 – PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO 

ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

• Kdo může žádat?

o Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 

zemědělci

• Na co lze žádat?

o 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)

o 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)

o 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

o nákup nemovitosti



F1 – PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO 

ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

• DOTACE:

o 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky

(dle Přílohy I Nařízení Komise č. 651/2014)

o 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky

o 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky

o Další podmínky:

o Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 

(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na 

venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu

o Dotaci nelze poskytnout na: podnikání v oblasti dotačního poradenství, 

nákup zemědělských a lesnických strojů (zejména strojů označených 

kategorií T, C, R, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje)

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

041 Nákup nemovitosti



F2 – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH 

PODNIKŮ

• Kdo může žádat?

o Zemědělský podnikatel 

• Na co lze žádat?

o Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

o nákup nemovitosti 

• DOTACE:

o 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

+10% pro mladé a začínající zemědělce

+10% pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením

= až 70% podpory!           (příloha č. 3 Pravidel  19.2.1 = LIMITY některých výdajů/strojů)

Kód výdaje Název způsobilého výdaje

061 Zemědělská prvovýroba 

041 Nákup nemovitosti



F3 – ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA 

TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

• Kdo může žádat?

o Zemědělský podnikatel dle zák. č. 252/1997 Sb.

o Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zák. č. 110/1997 Sb.

o Výrobce krmiv, které definuje zák. č. 91/1996 Sb.

o Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů (uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU)

• Na co lze žádat?

o Pořízení strojů, nástrojů, zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků

o Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)

o Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování (vyjma odpadních vod)

o Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

o Investice související s uváděním vlastních produktů na trh vč. marketingu

o Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 (pouze u kódu 012)

o Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

o Nákup nemovitosti



F3 – ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA 

TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

• DOTACE:

o 35 %, střední podniky - v případě zpracování 

zemědělských produktů, kdy výstupním 

produktem je produkt nespadající pod přílohu 

I Smlouvy o fungování EU

o 45 %, mikro a malé podniky v případě 

zpracování zemědělských produktů, kdy 

výstupním produktem je produkt nespadající 

pod přílohu I Smlouvy o fungování EU 

Kód výdaje Název způsobilého výdaje

010
Zpracování zemědělských produktů (výstupní produkt spadá pod 

přílohu I Smlouvy o fungování EU

011
Zpracování zemědělských produktů (výstupní produkt nespadá pod 

přílohu I Smlouvy o fungování EU

012 Uvádění zemědělských produktů na trh

041 Nákup nemovitosti

• podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 44 Nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I 

Smlouvy o fungování EU, a uvádění zemědělských produktů na trh činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace



F6 – NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE

V LESÍCH

• Kdo může žádat?

o Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL

o Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

• Na co lze žádat?

o Opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

o Opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních 
tabulí, závory

o Opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků

o Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

o Nákup pozemku



F6 – NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE

V LESÍCH

• DOTACE:

• Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 

100% výdajů ze kterých je stanovena dotace
Kód výdaje Název způsobilého výdaje

029 Neproduktivní investice v lesích

041 Nákup nemovitosti

Další podmínky:

- Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných 

území a oblastí Natura 2000

- PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou 

zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní 

hospodářskou osnovou.

NELZE: stezky širší než 2m, lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na 

obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (kapličky, křížky..), novou výsadbu/obnovu zeleně provozní výdaje, 

následnou údržbu a péči rozhledny.



F8 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA 

VESNIC VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH

• Kdo může žádat?

o Obec nebo svazek obcí (případně je okruh žadatelů zpřesněn v rámci jednotlivých oblastí)

• Oblasti podpory:

o Oblast a) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

o Oblast b) MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• DOTACE:

o 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace



F8 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

oblast a) Veřejná prostranství v obcích

• Na co lze žádat:

- vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce, zejména úprava povrchů (vč. 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, květináče, přístřešky 
do 25 m2 zastavěné plochy)

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



F8 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

oblast a) Veřejná prostranství v obcích

• PODPORA:

• Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou 

podporu

Kód výdaje Název způsobilého výdaje

042 Veřejná prostranství

043 Doplňující výdaje jako součást projektu

041 Nákup nemovitosti

Další podmínky:

Nezpůsobilé jsou – nástupiště zastávek veřejné dopravy, sportoviště, nákup/výsadba a ošetřování 

dřevin a nová výstavba pomníků

Povinná příloha: soulad se plánem/programem/strategií rozvoje obce



F8 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

oblast b) Mateřské a základní školy

• Na co lze žádat:

- Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického 

zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ

- Pořízení technologií a dalšího vybavení MŠ/ZŠ či doprovodného stravovacího zařízení

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba 

přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě ZŠ) – tvoří maximálně 30 % 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace

- nákup nemovitosti



F8 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

oblast b) Mateřské a základní školy

• PODPORA:

• Podpora je poskytována ve dvou režimech dle typu projektu, 
resp. výběru žadatele

1. Režim nezakládající veřejnou podporu

2. Režim de minimis

Kód výdaje Název způsobilého výdaje

044 Mateřské školy

045 Základní školy

060
Stavební a technologické úpravy 

opláštění budovy

046 Doplňující výdaje jakou součást projektu

041 Nákup nemovitosti
Další podmínky:

Nezpůsobilé jsou – prostor pro venkovní sportovní aktivity, kotle  na uhlí, biomasu, tepelná čerpadla 

solárně termické kolektory a větrání s rekuperací odpadního tepla

Způsobilý pro MŠ – venkovní mobiliář a hrací prvky

Povinná příloha: Soulad s plánem/programem/strategií rozvoje obce.



REJSTŘÍK SKUTEČNÉHO MAJITELE

 Evidenci skutečných majitelů komplexně upravuje § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů.

 Povinnost pro podnikatele, právnické osoby, církve, organizace zřizované církvemi a NNO. Netýká 

územně samosprávných celků.

 Registrace na https://issm.justice.cz/ anebo využitím služeb notáře

 Vyplnění formuláře, přístupový kód slouží k ověření

 Rejstříky jsou neveřejné

https://issm.justice.cz/


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MAS –

ADMINISTRATIVNÍ KROKY

1. Podání ŽoD skrze Portál Farmáře včetně příloh v termínu stanoveném výzvou MAS!!!

2. Žadatel nesmí po registraci žádosti nic měnit, pouze provést úpravy, ke kterým je v rámci 

administrativní kontroly MAS a SZIF vyzván.

3. U projektů, které jsou svévolně upraveny je ukončena administrace.

4. Datum podání ŽoD ve výzvě = datum podání ŽoD přes Portál Farmáře.

5. MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na internetových stránkách do 5 pracovních dní od ukončení 

příjmu žádostí.



ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA ŽOD 

NA MAS – formální hodnocení

 MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a dalších podmínek vztahujících se na 
daný projekt*

 kontrola zaznamenána do kontrolního listu

 Zjištění nedostatků – MAS vyzve žadatele k doplnění ŽoD s pevně daným termínem

 Minimálně 5 pracovních dní

 Žadatel může provést opravu max. 2x

 Při nedoplnění = ukončení administrace

 O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení 
kontroly.

* nepovinná je kontrola finančního zdraví a nelze zkontrolovat registraci v rejstříku skutečného majitele



HODNOCENÍ PROJEKTŮ – věcné hodnocení

Výběrový orgán MAS

HODNOTITELSKÁ KOMISE

 provede věcné hodnocení 
jednotlivých projektů v dané Fichi
dle předem stanovených 
preferenčních kritérií v souladu s 
výzvou MAS

• minimálně 50 % přítomných 
hodnotitelů musí být se 
soukromého sektoru

 Výsledky hodnocení (bodování) 
včetně zdůvodnění - MAS 
zaznamená/přepíše do formuláře 
Žádosti o dotaci

 MAS stanoví pořadí projektů na 

základě udělených bodů a finančních 

prostředků alokovaných na danou 

výzvu/Fichi

• do 20 pracovních dní od provedení 

věcného hodnocení

• Při nedočerpání alokace na Fichi, lze 

stanovenou částku ze všech takovýchto 

Fichí sloučit do jedné částky a použít ji 

na podporu projektů ve Fichích, kde 

byla alokace naopak nedostačující.

• alokaci na Fichi lze dále navýšit z 

důvodu podpory hraničního projektu 

výzvy

 Zkontroluje pořadí 

projektů k podpoře.

 Schválí/neschválí toto 

pořadí.

Rozhodovací orgán MAS

VÝKONNÁ RADA



HODNOCENÍ PROJEKTŮ – oznámení 

výsledku žadatelům

V případě rovnosti bodů bude upřednostněn projekt, s vyšší výší způsobilých výdajů projektu, 

ze kterých je stanovena dotace.

Do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS:

MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a vybrání/nevybrání jeho ŽoD

MAS vyhotoví Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF:

(viz. Výzva)

 Vybrané projekty (ŽoD) MAS elektronicky podepíše a předá žadateli



POSTUPY PRO ODVOLÁNÍ ŽADATELE 

PROTI POSTUPU MAS

 Pokud žadatel nesouhlasí s postupem MAS, může se odvolat proti:

 postupu administrace na MAS (kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti).

 přidělené výši bodového hodnocení

 do 5 pracovních dnů od provedení příslušného úkonu MAS

MAS postup přezkoumá a informuje o výsledku do 10 pracovních dnů



VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Viz. Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 5)

Druhy zakázek (bez DPH):

 malého rozsahu - menší nebo rovno 2 000 000,- Kč (dodávky/služby), 6 000 000,- Kč (stavba)

 vyšší hodnoty – více než 2 000 000,- , popř. 6 000 000,- (stavba)

Zakázky malého rozsahu podle hodnoty zakázky (bez DPH):

 < 20 000,- Kč = přímý nákup

 20 001 - 500 000,- Kč = „malý“ cenový marketing – dokládá se až k Žádosti o platbu-po ukončení realizace)

 500 000,- Kč a více = „velký“ cenový marketing – dokládá se při podání Žádosti o dotaci (resp. do 56/63 

kal.dnů od registrace na RO SZIF)



VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Otevřené – zadavatel zveřejní na Portálu farmáře nebo v Národním 

elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém 

tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek; POSTAČÍ JEDNA 

NABÍDKA!

 V uzavřené výzvě – zadavatel osloví alespoň 3 zájemce, NUTNÉ ALESPOŇ 

3 NABÍDKY,

!! Jinak se musí výběr dodavatele opakovat v otevřené výzvě.



VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 Dokumentaci k uskutečněnému VŘ doloží žadatel do 56/63. kalendářního 

dne od finálního data zaregistrování žádosti o dotaci na SZIF.

 Pro 11. Výzvu je termín zaregistrování na SZIF 18.5.2022

----------------------------------------

VEŠKERÉ INFORMACE PRO ŽADATELE ZDE:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky sekce „Ke stažení“

Příručka pro zadávání veřejných zakázek verze 5.0

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky


FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI



GENEROVÁNÍ ŽoD





GENEROVÁNÍ FORMULÁŘE ŽOD 

 Vyplnit hlavičku

 Vybrat Fichi z aktuální výzvy, v 

rámci které chce žadatel žádat 

(1.)

 Zvolit název projektu (2.)

 Generovat žádost (3.)

1.

2.

3.



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA A –

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 Důležité je vyplnit 

pole 12 a 13, aby se 

zobrazily všechny 

strany Žádosti.

Pod tlačítkem MENU je 
umístěn instruktážní list



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA B1 - POPIS 

PROJEKTU - VŠEOBECNÁ STRANA

• Popsat co je předmětem projektu

• Nesmí být moc stručně – 1 věta 

nestačí!

• Musí být výstižné a všeříkající, aby 

MAS i hodnotitelé dokázali 

správně ohodnotit

• Důležité je zdůvodnění projektu –

potřebnost

• Pokud nebudou tvořena prac. 

místa = hodnota 0



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA B1 - POPIS 

PROJEKTU - VŠEOBECNÁ STRANA

Automatický výpočet data předložení ŽoP

na MAS 

(15 kalendářních dní před termínem 

předložení na RO)



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA B1 - POPIS 

PROJEKTU - VŠEOBECNÁ STRANA

V případě, že žádost zpracovává někdo jiný než žadatel.



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA B3 ZAKÁZKY

Zadavatel:

• Veřejný=obec

• Dotovaný=pokud žádá 

o dotaci vyšší než 50%

• Jiný=ostatní případy

Výše zakázky - automaticky se napočítává 

z údajů ze strany C1 – Výdaje projektu

Nadefinování zakázky -

vyplňuje žadatel zde na 

straně B3



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA C1 VÝDAJE 

PROJEKTU

Pro článek 14 a 17.1.c) LI se po výběru kódu musí vybrat ještě 

podkód/limit a stanovit počet požadovaných jednotek

Přiřazení k zakázce



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA C2 -

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ

Přehled rozpočtu – vyplňuje 

se automaticky na základě 

údajů uvedených na 

předchozích stranách



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA E1 -

PREFERENČNÍ KRITÉRIA - ŽADATEL

Zde si žadatel stanoví body spolu s odůvodněním, proč si tento počet bodů přiřadil.

Body dávat dle pravdy, výběrový orgán MAS může počet bodů při věcném hodnocení i 

snížit!



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA E1 -

PREFERENČNÍ KRITÉRIA - ŽADATEL

Délka realizace projektu

Bude hodnocen časový interval, ve kterém bude žadatel realizovat svůj projekt a v jakém čase od podpisu Dohody podá Žádost o platbu. Kritérium má vazbu na princip trojího zisku, resp. na 

princip ekonomický přínos - je nutné využít dostupné finanční prostředky v rámci MAS, aby se eliminovala možnost nastavení zbytečně dlouhé doby realizace a následného odstoupení žadatelů 

od projektu. Přispěje se tím k rychlé podpoře žadatelů, kteří se zasazují o zpracování lokálních surovin, odbyt místní produkce a kteří pomáhají spoluvytvářet krajinu právě svojí činností.

Hodnocení bude probíhat na základě údajů, které žadatel uvedl při podání Žádosti o dotaci, kontrola pak dle údajů uvedených v Žádosti o Platbu či Hlášení o změnách.

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení

Vysvětlení

1. Podání ŽOP do 12 měsíců od podpisu Dohody 30

Body budou přiděleny v případě, že žadatel zrealizuje svůj projekt a podá Žádost o platbu do 12 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

2. Podání ŽOP ve lhůtě 13 - 24 měsíců od podpisu Dohody 0

Body budou přiděleny v případě, že žadatel zrealizuje svůj projekt a podá Žádost o platbu ve lhůtě 13 - 24 měsíců od podpisu Dohody.

Při realizaci malého cenového marketingu (tzn. do 500 000,- bez DPH) je délka administrace při provedení jednoho doplnění ze strany 

žadatele včetně lhůty pro vyhotovení Dohody = 168 kal. dnů (24 týdnů) od data registrace na RO SZIF (18.5.).

Při realizaci velkého cenového marketingu, popř. výběrového řízení (tzn. nad 500 000,- bez DPH) je délka administrace při provedení 

jednoho doplnění ze strany žadatele včetně lhůty pro vyhotovení Dohody = 238 kal. dnů (34 týdnů) od data registrace na RO SZIF (18.5.).

Při bodování v rámci Žádosti o dotaci prosíme žadatele, aby si nejprve spočítali předběžnou dobu, za kterou by mohli mít podepsanou 

Dohodu a teprve potom stanovili dobu fyzické realizace projektu.

FICHE 2 – Investice do zemědělských podniků



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA E2 -

PREFERENČNÍ KRITÉRIA PŘIDĚLENÁ MAS –

ŽADATEL NEVYPLŇUJE

 Obdržené body jsou závazné od data podání ŽoD nesmí být žadatelem měněny a upravovány!

• Pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení 

v ŽoD chybně, může MAS změnit 

bodové hodnocení na základě 

rozhodnutí Výběrového orgánu MAS

• Odůvodněné případy – SZIF vrátí ŽoD

MAS k přebodování

• Navržený počet bodů ze strany 

žadatele není pro hodnocení závazný



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA F - HODNOTÍCÍ 

INDIKÁTORY

vyplnit



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA H - ZÁZNAMOVÝ LIST

Vyplňuje MAS –

zaznamenává 

jednotlivé úkony, které 

jsou s ŽoD prováděny 

V případě potřeby 

může přidat řádek a 

provést záznam nad 

rámec požadovaných



FORMULÁŘ ŽOD - KONTROLA 

VYPLNĚNÝCH ÚDAJŮ

Po vyplnění údajů je vhodné provést kontrolu: MENU 

– Kontrola vyplněných údajů



DĚKUJEME ZA POZORNOST


