PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Výzva č. 1 MAS
Modernizace zemědělských podniků

Obecné podmínky
• o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě Žádosti o dotaci a

•
•

•
•
•
•

•

rozhodnutí Výběrové komise MAS
žadatel dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z
vlastních zdrojů (ex post proplacení dotace)
za plnění podmínek stanovených Pravidly/Dohodou zodpovídá
výhradně žadatel
kontaktním místem pro žadatele pro předkládání veškeré
dokumentace a konzultačním místem je MAS
žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu do 24
měsíců od podpisu Dohody
žadatel/příjemce dotace je povinen provést výběrové řízení na
dodavatele před podpisem Dohody (projekty nad 500 tis. bez DPH)
v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, musí být
odpovídající povolení stavebního úřadu pravomocné a platné již k
datu podání Žádosti o dotaci na MAS
příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se
poskytnuté dotace nejméně 10 let od proplacení dotace

Příjem žádostí o dotaci
• probíhá v Kanceláři MAS, Doloplazy 15, 798 26
• 24. 7. až 8. 8. (pracovní dny, 7:00 až 15:30) v Kanceláři MAS,
po telefonické domluvě a rezervaci termínu
• žádost musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře
(podrobný postup – viz prezentace SZIF)
• po vyplnění ji žadatel předá na MAS v elektronické podobě, včetně
příloh (např. flash disk)
• pracovník MAS žádost vytiskne, žadatel ji podepíše a od pracovníka
MAS obdrží písemné potvrzení
• žádost je možné a doporučené konzultovat na MAS

Hodnocení žádostí o dotaci
• žádost prochází administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti
na MAS; v případě nedostatků výzva k doplnění (max. 2 opravy)
• žadatel obdrží od MAS vyrozumění o výsledku kontroly
• věcné hodnocení (bodování) ze strany Hodnotící, resp. Výběrové
komise MAS, dle preferenčních kritérií (viz Fiche 1)
• Výběrovou komisí předložený návrh seznamu projektů
doporučených k podpoře, v závislosti na počtu přidělených bodů a
výši alokace Výzvy, schvaluje Představenstvo MAS
• vybrané žádosti o dotaci MAS elektronicky podepíše, včetně příloh a
předá žadateli
• žadatel žádost vč. příloh pošle přes svůj účet na Portálu Farmáře na
RO SZIF Olomouc nejpozději do 28. 9. 2017

Výběrové řízení a podpis Dohody
U projektů nad 500.000,- Kč výdajů bez DPH:
• po registraci projektu na RO SZIF žadatelé předloží kompletní
dokumentaci k proběhlému výběrovému řízení na dodavatele,
včetně aktualizovaného formuláře ŽoD nejdříve na MAS elektronicky
• po kontrole na MAS předkládá žadatel dokumentaci k VŘ na RO
SZIF Olomouc
• kontrola na RO SZIF, následně schválení a podpis Dohody do cca 7
měsíců od registrace na RO SZIF
U projektů do 500.000,- Kč výdajů bez DPH:
• cenový marketing se předkládá až při Žádosti o platbu
• po registraci a kontrole na RO SZIF schválení a podpis Dohody do
cca 5 měsíců od registrace na RO SZIF

Výzva č. 1 MAS
• Vyhlášena Fiche č. 1:
Modernizace zemědělských podniků
• Alokace: 5.000.000,- Kč

Modernizace zemědělských podniků
• Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě:
- investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci
- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v
zemědělském podniku.
• Žadatel: zemědělský podnikatel
• Míra podpory: 50% způsobilých výdajů (možnost navýšení o 10%
pro mladé začínající zemědělce či LFA)

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
• výdaje vznikly nejdříve ke dni podání ŽoD na MAS a byly skutečně
uhrazeny nejpozději do data předložení ŽoP
• hrazeny bezhotovostně, v případě hotovostní max. 100 tis. Kč
celkem v rámci projektu
• projekt realizován na území MAS Hanácký venkov
• stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
• stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
• peletárny se spotřebou produkce přímo v zemědělském podniku
• nákup nemovitosti
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
• pořízení použitého movitého majetku
• v případě zemědělských investic nákup platebních nároků,
zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a
jejich vysazování
• DPH u plátců

Limity způsobilých výdajů
Popis výdaje
stáje pro skot – skupinové ustájení
stáje pro plemenné býky v produkci –
individuální ustání
stáje pro prasnice nebo plemenné kance

Maximální hodnota
max. 40 000 Kč/ustajovací místo
max. 220 000 Kč/ustajovací místo

stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat

max. 12 000 Kč/ustajovací místo

stáje pro ovce a kozy
dojírny pro krávy
dojírny pro ovce a kozy
Sklady pro potřeby RV

max. 10 000 Kč/ustajovací místo
max. 400 000 Kč/místo v dojírně
max. 150 000 Kč/místo v dojírně
max. 8 000 Kč/m3 (limit se nevztahuje na
technologie čištění technologických vod)
max. 4 000 Kč/m3
max. 1 000 000 Kč/ha
max. 330 000 Kč/ha (limit se nevztahuje
na protikroupové systémy)
max. 4 000 000 Kč/ks

Sklady pro potřeby ŽV
nosné konstrukce chmelnic
nosné konstrukce sadů
samojízdné zemědělské stroje na sklizeň
zeleniny
traktor a samojízdné stroje
Zem. stroje - přívěsné
Zem. stroje - nesené

max. 80 000 Kč/ustajovací místo

max. 2 000 000 Kč/ks
max. 1 200 000 Kč/ks
max. 500 000 Kč/ks

Další podmínky
• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení
dotace na účet příjemce dotace
• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální
počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi
• Splnění finančního zdraví žadatele u projektů nad 1.000.000 Kč
• V případě závazku vytvořit pracovní místo - musí být vytvořeno
nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na účet žadatele
(závazek trvá 3 roky u malých a středních podniků nebo 5 let u
velkých podniků)

Přílohy k žádosti o dotaci
• Realizace podléhá řízení stavebního úřadu - pravomocné a platné
odpovídající povolení stavebního úřadu (+ stavebním úřadem
ověřená projektová dokumentace)
• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím
měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu
• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu
(netýká se mobilních strojů)
• Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele
(projekty nad 1 mil. Kč)

Děkujeme za pozornost
• Kontaktní údaje pro konzultace projektů:

Dominik Vlč
hanackyvenkov@seznam.cz
+420 774 868 837
Martina Kouřilová
hanackyvenkov@seznam.cz
+420 776 149 273

