
3. Výzva 
MAS Telčsko, z. s. 

k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 
19.2.1 Programu rozvoje venkova

na období 2014-2020

Seminář pro žadatele/příjemce

Obecné informace a Fiche

14. 5. 2019



Základní informace

 Vyhlášení výzvy: 29. 4. 2019

 Termín příjmu žádostí na MAS: od 20. 5. 2018 do 28. 6. 2018 

 Místo podání Žádostí: přes Portál farmáře - MAS Telčsko

 Termín registrace na RO SZIF: 23.8.2019

 Územní vymezení: výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které

je schválená SCLLD



Seznam vyhlášených Fichí včetně 

předpokládané alokace

Číslo 

Fiche

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP 

a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 3. výzvu

F 131 Podpora nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic 

na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
5 055 041,- Kč

F 142 Investice do lesnické infrastruktury Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická 

infrastruktura
4 200 000,- Kč

F 154 Podpora vzdělávání a sdílení 

informací

Článek 14- Předávání znalostí a informační akce 300 000,- Kč

F 431 Podpora infrastruktury pro cestovní 

ruch

Článek 25- Neproduktivní investice v lesích 1 147 991,- Kč



Základní informace

 Celková alokace na tuto výzvu je 10 703 032,- Kč

 Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 50 tis. Kč

 Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 5 mil. Kč, POZOR

nelze předkládat projekty s dotací vyšší než je stanovená alokace 

na danou Fichi

 Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi

 Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení 

dotace na účet příjemce!



Podání Žádosti o dotaci

 Žadatel musí mít vlastní přístup na Portál Farmáře

 Ze svého účtu na Portálu Fármáře si žadatel pod příslušnou MAS 

vygeneruje Žádost o dotaci

 Vyplněnou Žádost o dotaci společně s přílohami předává na MAS v 

elektronické podobě (zasílá emailem), v termínu stanoveném ve Výzvě 

MAS

 MAS zveřejní Seznam přijatých Žádostí o dotaci na internetových 

stránkách do 5 pracovních dní od ukončení příjmu 

 Žádosti může žadatel nejprve konzultovat s MAS



Přílohy předkládané při podání Žádosti 
o dotaci na MAS

 V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke 

dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni předložení přílohy 

na MAS pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný 

odpovídající správní akt stavebního úřadu (dle obecných podmínek 

Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze 

projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

 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., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie

(lze předložit v listinné podobě).



Přílohy předkládané při podání Žádosti o 
dotaci na MAS

 Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s 

vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud 

není přílohou projektová dokumentace předkládána k řízení stavebního 

úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.

 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 

vyžadováno (forma pdf, lze jej vygenerovat na Portálu farmáře; způsobilé 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace, nad 1 mil. Kč). 



Přílohy předkládané při podání 
Žádosti o dotaci na MAS

 Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě oblastí ANC) 

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 

středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický 

formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).

 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 - prostá kopie.

 Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu(nedokládá se u 

vzdělávání a v případě pořízení mobilních strojů(.

http://www.szif.cz/


Administrace Žádosti o dotaci

 Po přijetí žádosti probíhá administrativní kontrola MAS, tj. kontrola 

obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a dalších podmínek

 V případě zjištění nedostatků při administrativní kontrole MAS, může být 

žadatel max. 2x vyzván k opravě s pevně daným termínem (min.5 dní)

 Žádosti, které úspěšně prošly administrativní kontrolou, postupují do 

věcného  hodnocení, které provádí Výběrová komise MAS

 Výběrová komise MAS přiděluje body v rámci jednotlivých preferenčních 

kritérií a na základě bodového hodnocení stanoví MAS pořadí projektů za 

každou Fichi zvlášť

 Poté jsou projekty předloženy Rozhodovacímu orgánu, který schvaluje 

výběr projektů (do 20 pracovních dní od provedení věcného hodnocení)

 MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda 

je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána (do 5 pracovních dní )

 Poté MAS vyhotoví seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci



Předání vybraných žádostí na RO SZIF

 MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a 

předá žadateli min. 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na 

RO SZIF Brno, který je stanoven ve výzvě MAS

 Žadatel Žádost o dotaci včetně všech příloh pošle přes svůj účet na Portálu 

farmáře na RO SZIF Brno nejpozději do 23.8. 2019

 O zaregistrování Žádosti o dotaci bude žadatel informován prostřednictvím 

Portálu farmáře nejpozději do 14 kalendářních dnů od finálního termínu 

registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS

 RO SZIF provádí závěrečné ověření způsobilosti před schválením



Postupy pro odvolání

 V případě, že žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS nebo 

s bodovým hodnocením Žádosti o dotaci, může podat žádost 

o přezkoumání do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po dni odeslání 

vyjádření MAS

 Žádost o přezkoumání posoudí Kontrolní a monitorovací výbor a do 10 

pracovních dnů informuje žadatele o výsledku

 V případě, že nedojde ke shodnému závěru MAS a žadatele, může žadatel 

podat písemnou žádost o přezkum postupu MAS na RO SZIF Brno



Společné podmínky 

pro všechny aktivity

 Žadatelem nemůže být MAS, státní příspěvková organizace, organizace 

producentů uznaná dle článku 152

 Místem realizace projektu je území MAS

 Žadatel/příjemce je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od 

podpisu Dohody

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

příjemce dotace

 Archivace dokumentů min. 10 let od proplacení dotace

 Nákup nemovitosti – maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace na daný projekt

 Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni 

podání Žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny musí být nejpozději do data 

předložení Žádosti o platbu

 Dodržení požadavků na publicitu projektu



Společné podmínky pro všechny 

aktivity

 Žadatel musí získat minimální počet bodů stanovený MAS v rámci 

preferenčních kritérií

 Vytvoření nových pracovních míst – postupuje se dle Metodiky tvorby 

pracovních míst (Příloha 14, Pravidel 19.2.1). Nově vytvořené pracovní 

místo musí být vytvořeno nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace 

na účet příjemce; udržitelnost 3 roky (malý nebo střední podnik) / 5 let 

(velký podnik)

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem – v případě 

stavebních výdajů, umístění podpořených strojů, technologií a vybavení: 

vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, 

pacht, věcné břemeno, výpůjčka

 Finanční zdraví – u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč (postupuje se dle Metodiky 

výpočtu finančního zdraví)



Financování projektu

 Žadatel/příjemce dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve 

z vlastních zdrojů

 Hotovostní platba do výše max. 100 000,- Kč 

 Bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu

 Zakázka do 400 000,- Kč bez DPH nebo 500 000,- Kč bez DPH – cenový 

marketing (tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů)

 Zakázka rovna nebo vyšší 400 000,- Kč bez DPH, resp. 500 000,- Kč bez 

DPH: výběrové řízení (žadatel postupuje dle Příručky pro zadávání 

veřejných zakázek)



Co nelze z výzvy podpořit

Obecně nelze z výzvy podpořit (není-li uvedeno ve specifických podmínkách 

Pravidel jinak)

 Pořízení použitého movitého majetku

 Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování

 Daň z přidané hodnoty u plátce DPH za předpokladu, že si mohou DPH 

nárokovat u finančního úřadu

 Kotle na biomasu a bioplynové stanice

 Závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů

 Výdaje do včelařství, rybolovu

 Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu

 Obnovu vinic, oplocení vinic a sadů

 Technologie pro zpracování vinných hroznů

 Nákup vozidel kategorie L (motocykly) a M (osobní automobily)

 Pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie



Důležité dokumenty

 Pravidla 19.2.1 Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 

– 2020 (platné k 4. 3. 2019) (https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921)

 Interní postupy PRV MAS Telčsko – pro 3. výzvu (http://www.e-

collegium.cz/documents/19322/0/Intern%C3%AD+postupy+-

+PRV.pdf/1db2eed5-5cb0-42fd-b4ed-ba24c20cc5d1)

 Příručka pro zadávání veřejných zakázek - verze 4 (únor 2018) 

(http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky)

 Příručka pro publicitu - verze 4 (srpen 2018)

(https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla)

Generátor nástrojů povinné publicity: 

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 

(vždy v případě existence internetových stránek žadatele-min.25%obsahu 

stránky, u podpory nad 50tis. EUR-plakát A3 nebo informační deska)

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921
http://www.e-collegium.cz/documents/19322/0/Intern%C3%AD+postupy+-+PRV.pdf/1db2eed5-5cb0-42fd-b4ed-ba24c20cc5d1
http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky
https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla


Fiche 142

Investice do lesní infrastruktury
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura

Alokace Fiche

 4.200.000,- Kč

Oblast podpory

 Hmotné nebo nehmotné investice, související s rekonstrukcí a budováním 

lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních 

cest

 Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

Definice žadatele/příjemce

 Držitelé lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, 

včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, obcemi, právnickými 

osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou 

dobrovolnými svazky obcí



Výše dotace

 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje

 Investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi 

lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na 

lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů (mosty, propustky, 

hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a 

vybavení lesních cest (bezpečností zařízení, dopravní značky, body 

záchrany)

 Nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy 

staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce 

dotace i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.)

 Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 

projektu

 Nákup pozemku

Fiche 142

Investice do lesní infrastruktury
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura



Povinné přílohy

 V případě výstavby lesní cesty (1L nebo 2L) nebo v případě rekonstrukce 

lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu (1L nebo 

2L) Vyjádření ÚHÚL dle závazného vzoru v Příloze 6 Pravidel (vydává 

příslušná pobočka ÚHÚL) – prostá kopie. 

 V případě, že není předkládaná stavebním úřadem ověřená projektová 

dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace vypracovaná 

autorizovanou osobou v souladu s příslušnými prováděcími předpisy, ze 

které je zřejmé splnění parametrů lesní cesty dle ČSN – prostá kopie. 

 Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru 

Přílohy 7 Pravidel (vydává správa národního parku nebo regionální 

pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky) – prostá 

kopie.

Fiche 142

Investice do lesní infrastruktury
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura



 Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o 

dotaci na MAS, kde je žadatel uveden jako vlastník lesního pozemku 

bezprostředně zpřístupněného lesní cestou, která je předmětem projektu 

(dokument může být informativního charakteru). V případě, že je žadatel 

nájemce/pachtýř/vypůjčitel lesního pozemku, doloží na daný pozemek výpis 

z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci 

na MAS (dokument může být informativního charakteru) a 

nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce – prostá kopie.

 U projektu vyžadujícího 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 

Fiche 142

Investice do lesní infrastruktury
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura



 Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí 

lesa)

 Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k 

rekreačním účelům

 Pokud je předmětem projektu výstavba lesní cesty (1L či 2L) nebo rekonstrukce lesní svážnice 

(3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu (1L či 2L), žadatel k Žádosti o dotaci na MAS 

předloží Vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů dle závazného vzoru

 Podpora musí mít motivační účinek

Přílohy stanovené MAS

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za uplatnění inovačních přístupů v rámci projektu, doloží toto 

formou přílohy „Prohlášení o inovačních přístupech“, případně další dokumenty, prokazující tuto skutečnost.

Fiche 142

Investice do lesní infrastruktury
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura



Fiche 154

Podpora vzdělávání a sdílení 

informací
Článek 14 Předávání znalostí a informační akce

Alokace Fiche

 300 000,- Kč

Výše podpory

 90 % z výdajů na akce pro účastníky jež pracující v zemědělství nebo lesnictví, nebo 

jsou vlastníky zemědělské půdy, či lesa

 70 % z výdajů na akce zaměřené na hospodářské subjekty působící ve venkovských 

oblastech-malé podniky

 60 % z výdajů na akce zaměřené na hospodářské subjekty působící ve venkovských 

oblastech-střední podniky



Fiche 154

Podpora vzdělávání a sdílení 

informací
Článek 14 Předávání znalostí a informační akce

Definice žadatele/příjemce dotace

 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí 

a informační akce

Oblasti podpory

 Vzdělávací kurzy a workshopy (podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy 

odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a 

vyššího vzdělávání)

 Náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo 

informačních akcí (15 a více účastníků), včetně exkurzí.

 Podporovaná témata vzdělávacích a informačních akcí preferovaných MAS: 

 Ochrana půdy a krajiny

 Hospodaření s vodou

 Ochrana přírodních zdrojů



Fiche 154

Podpora vzdělávání a sdílení 

informací
Článek 14 Předávání znalostí a informační akce

Způsobilé výdaje

Neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích/informačních akcí. Podpora 

bude poskytována pouze na takové vybavení, které bude v rámci projektu spotřebováno.

 Technické zabezpečení akce (nájem sálu,učebny, pronájem techniky,pronájem software, 

dodávka technických služeb)

 Výukové materiály

 Cestovní výdaje lektora/tlumočníka (stravné, ubytování, doprava)

 Cestovní výdaje příjemce dotace/organizátora v přímé souvislosti s realizací projektu

(stravné, ubytování, doprava)

 Výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků

 Výdaje na vlastní realizaci projektu (nákup služeb a zboží, mzdové náklady organizátora –lze 

organizovat i dodavatelskou formou)

 Občerstvení účastníků

 Výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek

 Nákup kancelářských potřeb nutných pro zabezpečení projektu

 Náklady na propagaci akce (propagace v médiích, náklady na tisk a distribuci letáků, pozvánek, 

plakátů)



Fiche 154

Podpora vzdělávání a sdílení 

informací
Článek 14 Předávání znalostí a informační akce

Další podmínky:
 Účastníkem vzdělávací/informační akce musí být

 Zemědělský podnikatel nebo jeho zaměstnanec

 Výrobce potravin

 Vlastník zemědělské a lesní půdy, nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich 

zaměstnanec

 Jiné hospodářské subjekty jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve 

venkovských oblastech, nebo jejich zaměstnanec

 Spolupracující osoba zemědělského podnikatele

 Žadatel/příjemce má k plnění projektu příslušné kapacity, dokáže zabezpečit vzdělávací 

aktivity prostřednictvím odborníků v daném oboru

 Vzdělávací/informační akce nesmí obsahovat odkazy na konkrétní produkty nebo 

producenty nebo propagovat konkrétní výrobky

 Minimální počet účastníků jedné vzdělávací akce je 5 a maximálně 15 osob

 Minimální počet účastníků jedné informační akce je 15 osob

 Dotaci nelze poskytnout na ubytování účastníků, dopravu účastníků, režijní výdaje aj…



Fiche 154

Podpora vzdělávání a sdílení 

informací
Článek 14 Předávání znalostí a informační akce

Přílohy stanovené MAS

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za Preferenční kritérium 

„Spolupráce na lokální úrovni“, žadatel k Žádosti o dotaci doloží Smlouvu o 

spolupráci s vybranými subjekty.



Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností

Alokace Fiche

 5 055 041,- Kč

Výše podpory

 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace – velké podniky

 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace – střední podniky

 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace – malé podniky

Definice žadatele/příjemce dotace

 Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech, jakož i zemědělci 



Režim podpory

 Bloková výjimka – projekty musí být v souladu s č. 14 nařízení Komise (EU) 

č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (platí podmínka motivačního účinku)

 De minimis – projekty musí být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 

1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 (podmínka motiv.účinku neplatí)

Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností



Oblast podpory

 Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE)

 Sekce C- Zpracovatelský průmysl (NE-zprac. oceli,stavby lodí, výroba 

tabák.výr.,zbraně, střelivo)

 Sekce F- Stavebnictví (NE-developerská činnost)

 Sekce G- Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (NE-

oddíl 46-velkoobchod a maloobchod s pohonnými hmotami)

 Sekce I- Ubytování, stravování, pohostinství

 Sekce J- Informační a komunikační činnosti (NE-tvorba programů a vysílání, 

telekomunikační činnosti)

 Sekce M- Profesní,vědecké a technické činnosti (NE-činnosti vedení podniků, 

poradenství v oblasti řízení)

 Sekce N- 79 Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby

 Sekce N -81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (NE-skup.81.1 

kombinované pomocné činnosti )

Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností



Oblast podpory

 Sekce N 82.1     Administrativní a kancelářské činnosti

 Sekce N 82.3     Pořádání konferencí a hospodářských výstav

 Sekce N 82.92   Balící činnosti

 Sekce P 85.59   Ostatní vzdělávání jinde neuvedené

 Sekce R 93        Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

 Sekce S 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro   

domácnost

 Sekce S 96 Poskytování ostatních osobních služeb (služby typu praní, chemické 

čištění textilních výrobků, kosmetické ,kadeřnické služby a pohřebnictví)

Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností



Způsobilé výdaje

 Pouze investiční výdaje definovány v kap.1 obecných podmínek Pravidel

 Stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či 

malokapacitního ubytovacího zařízení

 Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 

nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem

 Nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, 

hardware, software

 Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, oplocení, parkovací 

stání ..) mohou tvořit max.30% projektu

 Nákup nemovitosti (do výše max.10% výdajů ze kterých je stanovena dotace)

Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností



Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností

Další podmínky

 Dotaci nelze poskytnout na nákup zemědělských a lesnických strojů (tj. 

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

 Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), 

kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podpisu 

Dohody, případně může svoji kategorii zmenšit

 Je-li součástí projektu ubytovací zařízení – limit 6 až 40 pevných lůžek 

(kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu 

samostatný funkční celek, např. se samostatnou recepcí, sociálním 

zařízením, oplocením..)



 V případě uvádění produktů na trh, musí se jednat o produkty, které nejsou 

z přílohy I Smlouvy o fungování EU 

 V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které 

nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU; 

 V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

musí většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji 

nebo být využita pro nezemědělskou činnost40; 

Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností



Povinné přílohy

 V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží 

žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se 

nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok

 V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní 

změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při 

činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie

 V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření 

výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku 

znovupoužitého majetku – prostá kopie

Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností



Přílohy stanovené MAS

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy, doloží 

při Žádosti o dotaci výpis z katastru nemovitostí (dostačující je elektronický náhled)

 V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za uplatnění inovačních přístupů 

v rámci projektu, doloží toto formou přílohy „Prohlášení o inovačních přístupech“, 

případně další dokumenty, prokazující tuto skutečnost.

Fiche 131

Podpora nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) rozvoj nezemědělských činností



Fiche 431

Podpora infrastruktury pro cestovní ruch
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

Alokace Fiche

 1 147 991,- Kč

Oblast podpory

 posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce 

stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, 

výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 

 aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území 

 realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí

Definice žadatele/příjemce dotace

 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL

 Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 

vypůjčitelů PUPFL. 



Výše podpory

 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Způsobilé výdaje

 opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce 

stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, 

výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 

 opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových 

stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory 

 opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, 

 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, 

stupně) 

 nákup pozemku 

Fiche 431

Podpora infrastruktury pro cestovní ruch
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích



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 

 Podpora musí mít motivační účinek 

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány 

stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, pacht, výpůjčka, 

věcné břemeno 

 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány 

převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení 

kulturního dědictví venkova, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a 

péči 

Přílohy stanovené MAS
• V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za Preferenční kritérium „Návaznost na 

stávající infrastrukturu a lesy zvláštního určení“- doloží žadatel k Žádosti o dotaci kategorii lesa na 

základě HVP (kopie dané části LHP), návaznost a stávající infrastrukturu-google mapy apod.

• * V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za Preferenční kritérium“ Spolupráce na 

lokální úrovni“, žadatel k Žádosti o dotaci doloží Smlouvu o spolupráci s vybranými subjekty.

Fiche 431

Podpora infrastruktury pro cestovní ruch
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích



Děkujeme za pozornost

Mirka Štěpánková, Magda Pojerová

w-mail: mas@telcsko.cz

web:  www.telcsko.cz/mas

telefon: 778 412 690, 567 223 235

http://www.telcsko.cz/mas

