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SEZNÁMENÍ S VÝZVOU

• Výzva č. 9

• Výzva vyhlášena: 7. 6. 2021

• Termín příjmu žádostí: 23. 6. 2021 – 7. 7. 2021

• Termín registrace na RO SZIF – 31. 8 .2021

• Vyhlášené fiche:

• F2 – Investice do zemědělských podniků (alokace = 1 115 121,- Kč)



PODMÍNKY PRO ŽADATELE

• Registrace na Portálu Farmáře

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

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


F2 – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

• Kdo může žádat?

• Zemědělský podnikatel 

• Na co lze žádat?

• Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

• nákup nemovitosti 

• DOTACE:

• 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!

Kód výdaje Název způsobilého výdaje

061 Zemědělská prvovýroba 

041 Nákup nemovitosti



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 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. U projektů, které jsou svévolně 

upraveny je ukončena administrace.

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

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

od ukončení příjmu žádostí



ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA ŽoD NA MAS 

• MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a dalších podmínek vztahujících se 

na daný projekt (nepovinná je kontrola finančního zdraví a výběrového řízení)

• 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.



HODNOCENÍ PROJEKTŮ I.

• Výběrový orgán MAS – provede věcné hodnocení za každou Fichi dle předem stanovených 

preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS 

• minimálně 50 % přítomných musí být soukromý sektor

• Výsledky hodnocení (bodování) včetně zdůvodnění - MAS zaznamená/přepíše do formuláře 

Žádosti o dotaci

• MAS stanoví pořadí projektů na základě bodového ohodnocení a finančních prostředků 

alokovaných na danou výzvu/Fichi

• do 20 pracovních dní od provedení věcného hodnocení

• alokace z nedočerpané Fiche se nikam nepřevádí (v souladu s IP MAS)

• alokaci na Fichi nelze navýšit 

• Rozhodovací orgán MAS – schvaluje pořadí projektů k podpoře



HODNOCENÍ PROJEKTŮ II.
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

• přidělené výši bodového hodnocení

• do 15 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,-

Zakázky malého rozsahu podle hodnoty zakázky (bez DPH):

 < 20 000,- Kč = přímý nákup

 < 500 000,- Kč = „malý“ cenový marketing – dokládá se až k ŽoP (žádost o platbu-po ukončení realizace)

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



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 63. kalendářního dne od finálního 

data zaregistrování žádosti o dotaci na SZIF.

• Pro 9. Výzvu je termín zaregistrování na SZIF 31.8. 2021

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

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



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

Nadefinování zakázky -

vyplňuje žadatel zde na 

straně B3

Výše zakázky - automaticky se 

napočítává z údajů ze strany C1 –Výdaje 

projektu



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 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



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


