
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 
 
 

Školení pro MAS 

 Praha, 4. 11. 2014 

- Postup podání Žádosti o dotaci 
- Harmonogram 
- Způsobilé výdaje 

 







Uložení ŽoD do PC 

Podání ŽoD 





Nahrání formuláře ŽoD 

Nahrání příloh 







Pokud budou ve formuláři 
ŽoD tyto chybové hlášky, 
nebude ŽoD odeslána 





Doručení na RO SZIF 

- Potvrzení o přijetí ŽoD z Portálu Farmáře, které obsahuje identifikátor dokumentu, podepsané v 

souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za KMAS 

 Kdo je oprávněn podepisovat za MAS vyplývá ze stanov (spolek, z.s.p.o) nebo z výpisu z rejstříku (o.p.s., 

ústav) 

 Způsob doručení – 1) KMAS vytiskne, podepíše a doručí osobně, nebo poštou 

         2) Doručení datovou schránkou (datová schránka KMAS) 

               - s elektronickým podpisem/podpisy 

               - bez podpisu – pouze v případě právnické osoby s možností podepisování pouze 

   jedním statutárním zástupcem 

               - s autorizovanou konverzí – v případě právnické osoby s možností podepisování více 

   než jedním statutárním zástupcem 

- Čestná prohlášení s identifikačním kódem podepsaná MAS v souladu se stanoveným způsobem 

pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu 

 Kdo je oprávněn podepisovat za MAS vyplývá ze stanov nebo z výpisu z rejstříku 

 Způsob doručení – 1) MAS vytiskne, podepíše a předá KMAS, která vše doručí osobně, nebo poštou 

         2) Konverze z listinné do elektronické podoby (Czech POINT, Česká pošta), KMAS vše 

   doručí datovou schránkou 

- Doklad o tom, kdo je oprávněn podepisovat za MAS – předkládají spolky a z.s.p.o. - stanovy MAS a 

doklad o jmenování statutárního zástupce 

- přílohy lze předložit přes Portál Farmáře s výjimkou čestných prohlášení MAS a Potvrzení o přijetí 

 



Postup administrace - harmonogram 

Příjem ŽoD – 12.1. – 16.1. 2015 
 Příslušný RO SZIF do 13:00 

 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 
 14 kalendářních dnů od ukončení kola příjmu ŽoD 

 

Odstranění zjištěných nedostatků a doručení na RO SZIF 
 Do 7 kalendářních dnů od zaslání výzvy 

 

Schválení 
 Seznam schválených projektů zveřejněný na www.szif.cz 

 

Podpis Dohody 

 

Podání ŽoP 
 Do 30. 6. 2015 

 

 

http://www.szif.cz/


Provádění změn 

12.2 Změny, které nelze provést 

a) Zvýšení částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt 

b) Zvýšení částky dotace na projekt 

c) Zvýšení částky dotace na MAS 

d) Přidání spolupracující MAS 

 

12.3 Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF 

a) Změna žadatele 

b) Odstoupení spolupracujících MAS  

 

Před podáním ŽoP je třeba nahlásit pouze přidávání/odstraňování kódů. Změny částek ve 

výdajích není třeba nahlašovat, skutečný stav výdajů bude předkládán se ŽoP. 



Kód 001 – Mzdové náklady 

- Mzdové výdaje jsou způsobilé, pokud jsou uhrazeny v období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 

 

- Max. 200 Kč/hod. hrubé mzdy na pracovníka 

 pracovní smlouva – stanovit měsíční hrubou mzdu tak, aby hrubá hodinová mzda vycházela max. na 

200 Kč/hod.  

 DPP, DPČ – ve smlouvě uvedena hrubá hodinová mzda 200 Kč/hod 

 

- Povinné přílohy k ŽoP – v případě osobních nákladů 

 Mzdové rekapitulace celkových mzdových nákladů zaměstnanců podílejících se projektu za 

sledované období prokazující splnění podmínky způsobilosti mzdových nákladů  

+ Pokud je zaměstnanec využíván na více činností MAS, pak dokládá pracovní smlouvu a pracovní 

výkazy 

+ Pokud zaměstnanec pracuje jen pro potřeby projektu, pak není třeba dokládat pracovní výkazy 

 Z předložených dokladů musí být zřejmé zejména: 

 Výše odpracovaných dnů a hodin zaměstnanci na daném projektu za sledované období 

 Způsobilá hrubá mzda zaměstnanců odpovídající pracovnímu vytížení zaměstnance na daném 

projektu za sledované období 

 Výše způsobilého pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem za 

zaměstnance v poměru ke způsobilé hrubé mzdě zaměstnance. 

 

 



Kód 002 – Provozní výdaje projektu 

- Pokud se jedná o výdaje, které souvisejí s více činnostmi MAS, pak je MAS povinna uplatnit 

výdaje v adekvátní výši odpovídající projektu spolupráce 

 

- Cestovní výdaje – jedná se o cestovní výdaje zaměstnance, který pracuje na projektu 

spolupráce. Ubytování a stravné související s cestou se uplatňují v cestovním příkazu. 

- Spotřeba pohonných hmot (při využití vlastního auta MAS) – spojené s cestovním příkazem 

zaměstnance 

- nájem kanceláře včetně energií – pokud jsou prostory využívány i k jiným činnostem než 

pro projekt spolupráce, resp. SPL, pak lze uplatnit výdaje pouze v adekvátní výši 

odpovídající projektu 

- Telefonní a internetové poplatky – jedná se o výdaje MAS (nelze uplatňovat výdaje ze 

smluv, které neuzavřela MAS) 



Kód 003 - Služby 

Částka vynaložená na služby je max. 100 000 Kč na projekt 

 

 Pokud bude po podání ŽoP zjištěno nedodržení limitu – nápravné opatření pro KMAS 

 

 V rámci koordinační pracovní skupiny MAS stanoví, která ŽoP bude upravena tak, aby 

byl limit splněn  

 

 řešení nápravných opatření doporučujeme vymezit ve Smlouvě o spolupráci 
 



Žádost o proplacení 

- Každá MAS předkládá samostatně na svůj příslušný RO SZIF, proplaceno po 

kontrole všech žádostí o proplacení související s příslušným projektem 

spolupráce 

 

- Ve formuláři ŽoP pole pro uvedení webového odkazu s uloženou metodikou 

(www stránky MAS)  
 



Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace 

- Kap. 13 bod J: 

 „Spolupracující MAS mohou provést zadávací řízení společně. Každá MAS je na 

dokumentaci uvedena jako zadavatel a při podání ŽoP předkládá každá MAS doklady k 

zadávacímu řízení za svou část projektu.“ 

 

- Kap. 13 bod H: 

 „Pro účely zadávání zakázek pojem „zakázka“ znamená zakázku na služby a zakázku na 

dodávky dle předloženého projektu, tzn. povinnost sčítání výdajů dle předmětu zakázky, 

tedy součtu hodnot všech dodávek nebo služeb v rámci části projektu jedné MAS.“ 

 

 „V rámci kódu 002 se zadávací řízení neprovádí na nájem kanceláře včetně energií a 

telekomunikačních služeb v případě, že nedochází ke změně stávajícího dodavatele či 

nedochází v souvislosti v projektem ke sjednání nového nájmu kanceláře či služeb.“ 



Děkuji za pozornost 


