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• Program rozvoje venkova na období 2014-2020

hlavní komunikace SZIF se žadatelem probíhá prostřednictvím Portálu
Farmáře
za plnění podmínek zodpovídá výhradně příjemce dotace
žadatel může na způsobilé výdaje projektu čerpat i z jiných finančních
nástrojů, za splnění následujících podmínek:

•
•

• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
– Obecné podmínky
– Specifické podmínky pro příslušnou operaci
• Příručky
– Příručka pro zadávání veřejných zakázek
– Příručka pro publicitu PRV
– Metodika pro výpočet finančního zdraví

– není překročena max. míra podpory stanovená předpisy EU
– finanční nástroje EU mohou být použity pouze na financování vlastního podílu
žadatele na projektu
– podpory PGRLF mohou být použity na všechny způsobilé výdaje financované
z PRV

•
•
•

realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu Dohody (vyjma 16.2.1)
žadatel nesmí mít dluhy vůči FÚ, nesmí být v likvidaci
předmět projektu provozuje výhradně žadatel a musí být v jeho vlastnictví
či spoluvlastnictví
lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce dotace (vyjma 1.1.1; 1.2.1 a 6.1.1)
v případě projektů nad 1 mil. Kč musí žadatel splňovat finanční zdraví
(vyjma 6.1.1)

•
•

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
• všechny výdaje musí splňovat princip 3 E (hospodárnost, efektivnost,
účelnost)
• způsobilé výdaje musí být uhrazeny bezhotovostní formou
prostřednictvím vlastního účtu (v hotovosti lze uhradit výdaje do
100 tis. Kč na projekt)
• leasing ani věcné plnění není způsobilé
• způsobilé výdaje jsou realizovány od předložení ŽOD do podání ŽOP
(v případě 1.1.1 a 1.2.1 mohou být informační a vzdělávací akce
realizovány až po podpisu Dohody o poskytnutí dotace)
• obecně není způsobilé
–
–
–
–

pořízení použitého movitého majetku
DPH u plátců za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ
prosté nahrazení investice
v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských
produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování

•
•
•
•
•
•
•

•

žadatel musí v případě výběrového/zadávacího řízení vybrat dodavatele
před podpisem Dohody o poskytnutí dotace
pokud je dotovaným nebo veřejným zadavatelem postupuje podle zákona o
veřejných zakázkách, ostatní podle Pravidel a Příručky
samostatná zakázka – součet předpokládaných obdobných dodávek,
služeb či stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně souvisí
do 20 000 Kč – je možné napřímo zadat (součet těchto zakázek je max.
100 tis. Kč na projekt)
do 400 000 Kč (dotovaný či veřejný zadavatel) nebo do 500 000 Kč –
cenový marketing nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím
Elektronického tržiště
do 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo do 6 000 000 Kč (stavební práce)
– uzavřená výzva
nad 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo nad 6 000 000 Kč (stavební
práce) – otevřená výzva (zveřejnění na profilu zadavatele, ve věstníku
veřejných zakázek nebo na stránkách PRV) nebo Elektronické tržiště

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
•

stavebním řízením se rozumí řízení, jehož výsledkem je pravomocné
stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, územní rozhodnutí,
veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou
stavby před jejím dokončením, certifikát autorizovaného inspektora

•

stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci předkládanou k
řízení stavebního úřadu dokládá žadatel na SZIF jako povinnou přílohu po
podání Žádosti o dotaci

•

řízení stavebního úřadu musí být dokončeno nejpozději k datu podání
Žádosti o dotaci

S NOVĚ CHYSTANÝM ZÁKONEM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
BUDE MUSET BÝT AKTUALIZOVÁNA I PŘÍRUČKA
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OPERACE SPOUŠTĚNÉ VE 2. KOLE

PROVÁDĚNÍ ZMĚN
•
•
•
•
•
•

všechny změny ŽOD se oznamují prostřednictvím Hlášení o změnách
Hlášení o změnách lze podávat až po podpisu Dohody o poskytnutí
dotace
v jednom okamžiku lze podat pouze jedno Hlášení o změnách
změna nesmí mít vliv na zadávací řízení, zadavatel nesmí umožnit
podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s
dodavatelem
změnu termínu podání ŽOP je třeba hlásit nejpozději v původně
stanoveném termínu
změny, které je možné realizovat až po souhlasu SZIF:
– změna žadatele a vlastnictví majetku
– změna místa realizace
– změna dodavatele (jen ve výjimečných případech)

•

změny, které je možno realizovat bez souhlasu SZIF, ale je třeba je
hlásit k ŽOP:
– změna technických parametrů
– změna trvalého pobytu, sídla, statutárního orgánu, apod.
– další změny v ŽOD

MONITORING A HODNOCENÍ
• Nezbytná součinnost žadatelů, podmínky včetně sankcí jsou
upraveny v obecné i specifické části Pravidel
• Data pro monitoring sbírána v rámci Žádosti o dotaci a Žádosti
o platbu
• Data pro hodnocení – tj. po realizaci projektu - budou sbírána
v tzv. Monitorovacích listech (formulář obdobný jako specifická část
Žádosti o platbu s vybranými daty pro monitoring / hodnocení
− zejména ekonomická data k podniku po proplacení projektu
− hodnocení vedlejších efektů

• Případné oslovení dotazníkovým šetřením (snaha o minimalizaci
zátěže na žadatele) - potřeba důsledně uvádět/aktualizovat
v žádostech e-mailový (telefonický) kontakt

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce

ALOKACE (Kč)
57 750 000
38 500 000

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

337 500 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

693 900 000

6.4.2 Podpora agroturistiky

353 100 000

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

20 000 000
43 700 000
126 000 000

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

31 500 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

84 000 000

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v
zemědělské prvovýrobě

56 000 000
220 000 000
31 900 000
205 100 000

DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídicí orgán PRV
Josef.tabery@mze.cz
221 812 873
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