
5. 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
Informace pro Fichi 151

3.2.2022



Základní informace

 Vyhlášení výzvy:  17.1.2022

Termín příjmu žádostí na MAS: od 7.2.2022 do 4.4.2022 

Místo podání Žádostí: přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 17.6.2022

Územní vymezení: výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Telčsko, 
pro které je schválená SCLLD



Základní informace
Celková alokace na tuto 5. výzvu je 4 621 500,- Kč

Alokace stanovená pro FICHI 151 : 2 310 750,- Kč

Alokace stanovená pro FICHI 432 : 2 310 750,- 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 Farmáře si žadatel pod příslušnou MAS  ( Místní 
akční skupina Mikroregionu Telčsko) vygeneruje Žádost o dotaci, pro FICHI 151-
viz. odkaz na návod https://mastelcsko.cz/wp-
content/uploads/2021/12/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_
na_MAS_a_nasl-1.pdf

Vyplněnou Žádost o dotaci společně s přílohami předává na MAS v 
elektronické podobě přes Portál farmáře, v termínu stanoveném ve Výzvě 
MAS- tedy nejpozději do 4.4.2022 (včetně)

MAS zveřejní Seznam přijatých Žádostí o dotaci na internetových stránkách  
www.mastelcsko.cz do 5 pracovních dní od ukončení příjmu 

Žádosti může žadatel nejprve konzultovat s MAS

https://mastelcsko.cz/wp-content/uploads/2021/12/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_nasl-1.pdf
http://www.mastelcsko.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

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

Žadatel musí získat minimální počet bodů stanovený MAS v rámci preferenčních 
kritérií- tedy 30 bodů z možných 60 bodů

Poté jsou projekty předloženy Rozhodovacímu orgánu, který schvaluje výběr 
projektů.

MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho 
Žádost o dotaci vybrána či nevybrána

Více informací viz. Interní postupy PRV MAS Telčsko-(https://mastelcsko.cz/wp-
content/uploads/2021/12/Interni-postupy-PRV-2021.pdf

https://mastelcsko.cz/wp-content/uploads/2021/12/Interni-postupy-PRV-2021.pdf


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 17. 6. 2022

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



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

Katalog stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo 
Callida, s.r.o.

Zakázka do 20 000,- Kč bez DPH: nákup přímo (max. do výše 100 000,- Kč 
bez DPH součtu těchto samostatných zakázek na projekt)

Zakázka do 500 000,- Kč bez DPH (včetně) – malý cenový marketing 
(tabulka s uvedením alespoň 3 dodavatelů, dokládá se až při podání 
Žádosti o platbu)

Zakázka vyšší než 500 000,- Kč bez DPH: velký cenový marketing (žadatel 
předkládá dokumenty do 63 .kalendářního dne od zaregistrování žádosti 
na RO SZIF)



Fiche 151 
Modernizace zemědělského podnikání
Článek 17, odstavec 1., písmeno a – Investice do zemědělských podniků

Alokace na Fichi

 2 310 750,-Kč

Definice žadatele/příjemce

 Zemědělský podnikatel 

Oblast podpory

 hmotné a nehmotné investice v ŽV a RV

 investice do zemědělských staveb a technologií pro ŽV a RV a pro školkařskou 
produkci

 investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb



Fiche 151 
Modernizace zemědělského podnikání
Článek 17, odstavec 1., písmeno a – Investice do zemědělských podniků

Výše dotace

 50 %  způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce( podnikání zahájeno 
max. před 5 lety před podáním žádosti o dotaci, věk do 41 let ) 

a o 10 % pro ANC oblasti ( žadatel má min.75% celkové výměry pozemků 
evidovaných v LPIS, situovaných v ANC oblastech)

Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnou pouze na investiční výdaje

Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě (ŽV i RV) a školkařskou 
produkci 

Nákup nemovitosti

Kódy způsobilých výdajů ( zařazení v rámci vyplnění žádosti o dotaci)

061- Zemědělská prvovýroba

041- Nákup nemovitostí



Co nelze v rámci FICHE 151 podpořit

Pořízení použitého movitého majetku

Nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin

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

Prosté nahrazení investice

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 a M a N 

Pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie

Výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel



Fiche 151 
Modernizace zemědělského podnikání
Článek 17, odstavec 1., písmeno a – Investice do zemědělských podniků

Povinné přílohy

Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru 
(vydává krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo 
místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy 
předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo 
chov vodní drůbeže (viz. příloha č. 7  Pravidel) – 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 vlivů provedení záměru na životní prostředí - prostá kopie.

V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno 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, a to ani podlimitně, čestné 
prohlášení žadatele. Čestné prohlášení je součástí formuláře Žádosti o dotaci.



Fiche 151 
Modernizace zemědělského podnikání
Článek 17, odstavec 1., písmeno a – Investice do zemědělských podniků

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 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). 

Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě oblastí LFA) 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 (přes Portál 
farmáře-Průřezové přílohy).



Fiche 151 
Modernizace zemědělského podnikání
Článek 17, odstavec 1., písmeno a – Investice do zemědělských podniků

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.

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využití stávající budovy, 
doloží při Žádosti o dotaci Výpis z katastru nemovitostí (dostačující je elektronický 
náhled).



Fiche 151 
Modernizace zemědělského podnikání
Článek 17, odstavec 1., písmeno a – Investice do zemědělských podniků

Preferenční kritéria u této FICHE jsou následující:

1. Projekt obsahuje prvky inovace ( inovace v procesu zemědělské 
činnosti nebo inovace objektu)

2. Podpora projektů s kratší dobou realizace  (doba od podpisu Dohody o 
poskytnutí dotace do podání Žádosti o platbu na MAS Telčsko.

3. Podpora projektů s nižší finanční náročností (hodnotí se výše 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace)



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 ( aktuálně platné ) (https://mastelcsko.cz/wp-
content/uploads/2021/12/Zpresneni_pro_rok_2022_-
_Pravidla_19_2_1_cistopis.pdf)

Interní postupy PRV MAS Telčsko – (https://mastelcsko.cz/wp-
content/uploads/2021/12/Interni-postupy-PRV-2021.pdf

Příručka pro zadávání veřejných zakázek – ( https://mastelcsko.cz/wp-
content/uploads/2021/12/Prirucka_pro_zadavani_zakazek_PRV_6._kolo__ve
rze_4__na_web.pdf

https://mastelcsko.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zpresneni_pro_rok_2022_-_Pravidla_19_2_1_cistopis.pdf
https://mastelcsko.cz/wp-content/uploads/2021/12/Interni-postupy-PRV-2021.pdf
https://mastelcsko.cz/wp-content/uploads/2021/12/Prirucka_pro_zadavani_zakazek_PRV_6._kolo__verze_4__na_web.pdf


Děkujeme za vaši pozornost!

Mirka Štěpánková, Magda Pojerová

e-mail: mas@telcsko.cz

web:  www.mastelcsko.cz

telefon: 778 412 690, 567 223 235

http://www.mastelcsko.cz/

