
4. výzva MAS Telčsko
Program rozvoje venkova 

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele je podpořen z projektu Provozní a animační činnosti MAS Telčsko II. 
s reg. č. CZ/06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010564, který je financován Evropskou unií.

2. července 2020, Telč



Program semináře
Představení vyhlašované FICHE 431 B
Podpora venkova
Představení jednotlivých preferenčních
kritérií
Co lze a nelze podpořit z této výzvy
Jak podat žádost a seznámení se s
Portálem farmáře
Diskuse, otázky 



Způsob podání žádostí a příloh: komplet elektronicky přes Portál farmáře!

ALOKACE FICHE: 3.665.915,- Kč
Minimální výše způsobilých výdajů: 50.000,- Kč

Základní údaje o výzvě

Podpora je poskytována v režimu nezakládajícím
veřejnou podporu nebo v režimu de minimis
V rámci čl. 20 může žadatel podat jednu žádost
na různé oblasti podpory za podmínky splnění
definice žadatele a všech odpovídajících
podmínek dle oblasti podpory, a to pouze ve
stejném režimu podpory. 

Dotace: 80 %
Spoluúčast: 20 %

431 B Podpora venkova
Vyhlášení výzvy: 22. 6. 2020
Příjem žádostí: 22. 6. až 31. 8. 2020
Termín registrace na RO SZIF: 30. 10. 2020
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https://mastelcsko.cz/aktualni-vyzvy-prv/


Veřejná prostranství v obcích

Oblast podpory: Podpora je zaměřena na veřejná prostranství včetně
herních prvků - náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství
obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších
objektů občanské vybavenosti, kterou jsou ve VLASTNICTVÍ OBCE!

Bližší informace ve Specifických pravidlech pod čl. 20 Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech, str. 85: ZDE

Oprávnění žadatelé: Žádat v rámci tohoto opatření mohou OBCE a SVAZKY OBCÍ!

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. 

Žadatel k žádosti o dotaci předkládá specifickou přílohu - Prohlášení o realizaci
projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21 Pravidel).
Tento dokument je součástí 4. výzvy MAS Telčsko. 
Zajímavé stránky pro tvorbu rozvojových plánů obcí: obcepro.cz

https://mastelcsko.cz/wp-content/uploads/2020/06/Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_.pdf
https://mastelcsko.cz/wp-content/uploads/2020/06/Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_.pdf
https://mastelcsko.cz/aktualni-vyzvy-prv/
https://mastelcsko.cz/aktualni-vyzvy-prv/
http://www.obcepro.cz/


Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány 
v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý
hmotný majetek:
Vytváření/rekonstrukce/veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení,
veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací
plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy).

Vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - herní a
vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla), rekonstrukce pomníků. Rekonstrukce chodníku
na hřbitově. 

Doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30 %
projektu.  
Nákup nemovitosti. 
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Nezpůsobilé výdaje

Nákup dřevin - tzn. stromů a keřů
Multifunkční (komplexní) dětské hřiště
Nástupiště autobusové zastávky
Výstavba nových pomníků

Kódy způsobilých výdajů:
042 - Veřejná prostranství

043 - Doplňující výdaje jako součást projektu
041 - Nákup nemovitosti



Kritéria přijatelnosti
a další podmínky

Kritéria přijatelnosti
Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty
prováděny v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic 

Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce. 

ve venkovských oblastech a jejich základních služeb 
a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

Další podmínky
Projekt nesmí zakládat veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1
SFEU (viz kapitola 1, písmeno mm)
Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve
veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci lhůty
vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno
Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů 
k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje,
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým
podílem, věcné břemeno a právo stavby.
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Kulturní a spolková zařízení
Kritéria přijatelnosti: 

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty
prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských
oblastech a jejich základních služeb

V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1
písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve
znění pozdějších předpisů.
V  případě, že je žadatelem NNO, musí se jednat o subjekt s
historií alespoň dva roky před podáním ŽOD na MAS.
Dále je povinnost žadatele (s výjimkou FO nebo PO veřejného
práva nebo PO registrovaných mimo režim veřejných rejstříků)
být zapsán v EVIDENCI ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH.
Žadatel musí být uveden v Evidenci nejpozději na výzvu dle
administrativní kontroly SZIF. Rejstřík je neveřejný. Proces může
trvat 2 - 3 měsíce. Více viz https://issm.justice.cz

a jsou-li v souladu s příslušnou strategií rozvoje.

PO registrované mimo režim veřejných rejstříků doloží
skutečného majitele na výzvu SZIF. 

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. 

Oprávnění žadatelé:

Obec nebo svazky obcí, příspěvková organizace zřízená
obcí nebo svazkem obcí, NNO, registrované církve a
náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické
osoby.

https://issm.justice.cz/


Způsobilé
výdaje

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány 
v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý
hmotný majetek:
Rekonstrukce/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně
obecních 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 - za základní vybavení je považována kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, myčka,
digestoř, mikrovlnka, varná konvice, lednice) - tvoří max. 30 % projektu. 

Mobilní  stavby - stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny. 

Pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven (dotace se
nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení). 
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Nákup nemovitosti.  6



Kódy způsobilosti
053 - Kulturní a spolkové zařízení

054 - Obecné knihovny
060 - Stavební a technologické úpravy opláštění budovy

055 - Doplňující výdaje jako součást projektu
062 - Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro

veřejnost
041 - Nákup nemovitosti



Jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně
jejich zázemí.
Kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla,
systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně - termických
kolektorů. 
Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200.000,- Kč. 

Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za
libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 tis. EUR. 
V případě, že je žadatelem obec nebo svazek obcí, tak provozovatelem spolkové činnosti
nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k
volnočasovým aktivitám. 

Další podmínky
Nezpůsobilé výdaje:



Seznam přikládaných specifických příloh pro
obě oblasti: 

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického
rozvojového dokumentu) (viz Příloha 21) 

V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

 k de minimis (viz Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) -
originál.

Žádost se předkládá prostřednictvím Portálu farmáře - je potřeba mít zřízen přístup do tohoto
portálu - SZIF Jihlava - FRITZOVA 4260/4, 586 01 JIHLAVA
Úřední hodiny:  
Pondělí a středa 7:30 - 11:30 a 12:00 – 16:30 
Úterý, čtvrtek a pátek - termín dohodou
tel.: 603 180 220  Marie Stejskalova



Preferenční kritéria
Min. počet bodů: 30
Max. počet bodů: 60

Velikost obce: Podporovány budou projekty obcí s
menším počtem obyvatel. Pro určení velikosti obce
je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet
obyvatel v obcích ČR. 
Pokud dojde k místu realizace na území více obcí -
bude se hodnotit dle průměrné hodnoty počtu
obyvatel daných obcí. 
Aktuální dokument ČSÚ je na stránce výzvy MAS
Telčsko.  
Relevantní počet obyvatel žadatel uvede v Žádosti o
dotaci, příp. jejích příloh. Kritérium bude
kontrolováno k datu podáni ŽOD, popř. k datu
podání Hlášení o změnách ke změně místa
realizace projektu. 

1. 2. 3.

Finanční náročnost projektu: Podporovány budou
projekty s nižší finanční náročností. Hodnotí se výše
Způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
(ZVSD). Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedel do ŽOD - rozpočet projektu. 

Doba realizace projektu: Podporovány budou
projekty s kratší dobou realizace - tzn. doba od
podpisu Dohody o poskytnutí dotace do podání
ŽOP na MAS. Výběrová komise na základě údajů,
které žadatel uvedl do žádosti o dotaci a jejích
příloh, udělí/neudělí body za níže uvedené
podkritéria. Kontrola plnění bude ze strany MAS
provedena na základě ŽOP. 

  Realizace  projektu  bude  delší  než  1,5  roku               0 
  Realizace  projektu  bude  do  1,5  roku  (včetně)        20 

1.
2.

  Částka ZVSD činí více než 800.000,- Kč                              0 
  Částka ZVSD je v rozsahu 500.001 až 800.000,- Kč        10 
  Částka ZVSD je nižší nebo rovna 500.000,- Kč                20 

1.
2.
3.

  Velikost  obce  -  1001  nebo  více  obyvatel                     0 
  Velikost  obce  -  od  501  do  1000 obyvatel                   10
  Velikost obce - do 500 obyvatel (včetně)                        20

1.
2.
3.



Děkujeme 
za pozornost 

Magda Pojerová - MAS Telčsko
Mirka Štěpánková - MAS Telčsko

Bližší informace
najdete na:

mastelcsko.cz
Je možné se domluvit na osobních konzultacích na telefonu:

778 412 690 nebo 567 223 235 
nebo na e-mailu: mast@telcsko.cz


