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Ministerstvo zemûdûlství âR

â.j.: 27600/2008-10000

PRAVIDLA,
KTER¯MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY 

PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE 
NA PROJEKTY OPAT¤ENÍ IV.2.1 REALIZACE PROJEKTÒ

SPOLUPRÁCE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âR 
NA OBDOBÍ 2007–2013 (DÁLE JEN „PRAVIDLA“)

Ministerstvo zemûdûlství âR na základû nafiízení Rady (ES) ã. 1698/2005 ze dne 20. záfií 2005 o podpofie pro rozvoj venko-

va z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), na základû nafiízení Rady (ES) ã. 1290/2005 o financo-

vání spoleãné zemûdûlské politiky, na základû Programu rozvoje venkova âR na období 2007 – 2013 (PRV), schváleného

dne 23. kvûtna 2007 Evropskou komisí, vydává tato Pravidla, kter˘mi se stanovují podmínky pro poskytování dotace

v rámci Programu rozvoje venkova âR pro období 2007 – 2013.

âÁST A – OBECNÉ PODMÍNKY
PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZÁKLADù PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

1. ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Pro úãely tûchto Pravidel se rozumí:

a) „PRV“ – Program rozvoje venkova;

b) „MAS“ – Místní akãní skupina = LAG = Local action group;

c) „MAS âR“ – Místní akãní skupina z âeské republiky (tzn. koordinaãní MAS z âeské republiky nebo partnerská

MAS z âeské republiky)

d) „KMAS“ – koordinaãní místní akãní skupina – za‰tiÈuje cel˘ projekt spolupráce, pfiebírá nûkteré pravomoci od

partnersk˘ch MAS;

e) „KMAS âR“ – zastupuje ãeské MAS a plní funkci koordinaãní MAS vÛãi SZIF v pfiípadû, Ïe KMAS celého projek-

tu mezinárodní spolupráce je ze zahraniãí;

f) „PMAS – Partnerská MAS“ – partner projektu spolupráce, pojmenováni tak jsou v‰ichni Ïadatelé/pfiíjemci dota-

ce mimo KMAS/KMAS âR;

g) „Partnerskou MAS âR“ – ãesk˘ partner projektu spolupráce, pojmenováni tak jsou v‰ichni ãe‰tí Ïadatelé/pfií-

jemci dotace mimo KMAS/KMAS âR;

h) „SPL“ – Strategick˘ plán LEADER;

i) „Smlouvou o spolupráci“ – závazná smlouva mezi v‰emi partnery projektu spolupráce;

j) „osou“ – ucelená skupina opatfiení se specifick˘mi cíli;

k) „opatfiením“ – soubor podopatfiení, pfiíp. zámûrÛ nebo operací pfiispívajících k provádûní osy. Na jednotlivé opat-

fiení se pfiedkládá Ïádost o dotaci jen v pfiípadû, Ïe dané opatfiení neobsahuje vymezení dal‰ích podopatfiení;

l) „podopatfiením“ – soubor zámûrÛ nebo operací pfiispívajících k provádûní pfiíslu‰ného opatfiení;

m) „zámûrem“ – soubor operací pfiispívajících k provádûní pfiíslu‰ného opatfiení/podopatfiení;

n) „projektem“ – konkrétní operace k realizaci cílÛ opatfiení, na kterou Ïadatel pfiedloÏil Ïádost o dotaci, a která

je popsaná dle závazné osnovy projektu. KaÏd˘ projekt musí tvofiit samostatnou funkãní ãást;

o) „obecnou ãástí Pravidel – ãást A“ – souhrn (obecn˘ch) podmínek platn˘ch pro v‰echny Ïadatele/pfiíjemce dota-

ce v rámci opatfiení IV.2.1.;

p) „specifickou ãástí Pravidel – ãást B“ – souhrn (specifick˘ch) podmínek platn˘ch pro pfiíslu‰né opatfiení/podopat-

fiení/zámûr;
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q) „Ïadatelem“ – subjekt, kter˘ Ïádá v rámci PRV a je v souladu s definicí pfiíjemce dotace pfiíslu‰ného opatfiení;

r) „pfiíjemcem dotace“ – Ïadatel, jehoÏ Îádost o dotaci byla schválena a kter˘ podepsal Dohodu o poskytnutí

dotace;

s) „¤O PRV – ¤ídící orgán EAFRD“  Ministerstvo zemûdûlství âR (dále jen „MZe“);

t) „SZIF – Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond“ zfiízen˘ zákonem ã. 256/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, –

akreditovaná platební agentura pro poskytování dotací v rámci PRV neboli poskytovatel dotace;

u) „RO SZIF“ – regionální odbor SZIF;

v) „CP SZIF“ – centrální pracovi‰tû SZIF, Praha; 

w) „regionem“ – region soudrÏnosti, územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních statis-

tick˘ch jednotek CZ – NUTS;

x) “ISÚ” – Integrovaná strategie území, téÏ Celková strategie. Jde o ucelen˘ rozvojov˘ dokument, vztahující se

na území MAS. Propojuje subjekty, zámûry, zdroje a má ‰ir‰í zábûr neÏ SPL;

y) „Îádostí o dotaci z PRV opatfiení IV.2.1.“ (dále jen „Îádost o dotaci“) – standardizovan˘ formuláfi vyplnûn˘

a pfiedloÏen˘ Ïadatelem na CP SZIF a skládající se z obecné ãásti, pfiípadnû specifické ãásti; Îádost dále zahr-

nuje projekt  zpracovan˘ dle závazné osnovy a pfiílohy (povinné, pfiíp. nepovinné); Îádost o dotaci vymezuje

plánovan˘ rozpoãet projektu, na jehoÏ základû je stanovena maximální v˘‰e dotace;

z) „Dohodou o poskytnutí dotace“ (dále jen „Dohoda“) – písemná dohoda uzavíraná mezi  Ïadatelem a posky-

tovatelem dotace prostfiednictvím pfiíslu‰ného RO SZIF, ve které jsou uvedeny základní a specifické podmínky

pro získání dotace;

aa) „Dodatkem k Dohodû“ – dodateãná písemná úprava Dohody uzavíraná mezi pfiíjemcem a poskytovatelem

dotace prostfiednictvím pfiíslu‰ného RO SZIF a zohledÀující zmûny nahlá‰ené Ïadatelem/pfiíjemcem dotace;

bb) „Hlá‰ením o zmûnách“ – vyplnûn˘ a podepsan˘ formuláfi, na kterém Ïadatel/pfiíjemce dotace uvádí zmûny

t˘kající se Ïádosti o dotaci (vãetnû pfiíloh) a poskytovatele dotace tímto Ïádá o souhlas nebo mu zmûnu ozna-

muje;

cc) „Vyrozumûním o administraci Hlá‰ení o zmûnách“ – písemné oznámení o schválení nebo neschválení zmûn

nahlá‰en˘ch Ïadatelem/pfiíjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany poskytovatele dotace. V pfiípadû

schválení se jedná o ménû v˘znamné zmûny a nahrazuje Dodatek k Dohodû;

dd) „Îádostí o proplacení v˘dajÛ“ (dále jen „Îádost o proplacení“) – standardizovan˘ formuláfi pfiedkládan˘ po

ukonãení realizace projektu (pokud není v daném pfiípadû ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak), ve kte-

rém pfiíjemce dotace uvádí skuteãnû vynaloÏené zpÛsobilé v˘daje na projekt;

ee) „zpÛsobil˘m v˘dajem“ – v˘daj/náklad, na kter˘ mÛÏe b˘t z daného opatfiení poskytnuta dotace a kter˘ byl spe-

cifikován v Îádosti o dotaci (ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech, kdy to umoÏÀuje Specifická ãást, se jedná o náklad).

Pro nûkteré zpÛsobilé v˘daje nebo pro jejich skupiny jsou stanoveny maximální hodnoty zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

(limity). V takovém pfiípadû se ãástka dotace vypoãítává z tûchto limitÛ;

ff) „zakázkou“ – zakázka na základû smlouvy mezi zadavatelem a jedním ãi více dodavateli, jejímÏ pfiedmûtem je

úplatné poskytnutí dodávek ãi sluÏeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Pfiedpokládaná hodnota

zakázky v rámci vlastní realizace projektu se posuzuje dle  pfiedmûtu zakázky (tj. zakázky na sluÏby, na dodáv-

ky nebo na stavební práce) 

gg) „lhÛtou vázanosti na úãel“ – doba trvání závazku, uvedená  ve specifické ãásti Pravidel, resp. v Dohodû, po

kterou je pfiíjemce dotace povinen splÀovat úãel projektu a dodrÏovat specifické podmínky z Dohody. LhÛta

vázanosti na úãel zaãíná bûÏet od data podpisu Dohody, 

hh) „bezdluÏností Ïadatele“ – prokázání skuteãnosti, Ïe Ïadatel má vypofiádány splatné závazky vÛãi SZIF a finanã-

ním úfiadÛm na základû „Potvrzení finanãního úfiadu, Ïe Ïadatel má vypofiádány splatné závazky vÛãi finanã-

ním úfiadÛm“. Potvrzení se pfiedkládá pfii podpisu Dohody, ale datum tohoto potvrzení nesmí b˘t star‰í neÏ

datum zaregistrování Îádosti o dotaci,

ii) „zmocnûním“ – zmocnûní k úkonÛm dle tûchto Pravidel, které mají b˘t uãinûny v zastoupení Ïadatele/pfiíjem-

ce dotace, musí mít formu písemné plné moci s úfiednû ovûfien˘m podpisem a jasn˘m vymezením rozsahu

zmocnûní a jeho ãasové platnosti,

jj) „investiãním v˘dajem“ – musí splÀovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle záko-

na ã. 586/1992 Sb., tzn. jedná se o: 

1. samostatné movité  vûci (pfiípadnû soubory movit˘ch vûcí), jejichÏ vstupní cena je vy‰‰í neÏ 40.000,–

Kã a mají provoznû-technické funkce del‰í neÏ jeden rok

2. budovy

3. stavby

4. pûstitelské celky trval˘ch porostÛ s dobou plodnosti del‰í neÏ tfii roky

5. jin˘ majetek, zejména technické zhodnocení 
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6. pfiedmûty z práv prÛmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hos-

podáfisky vyuÏitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku  vy‰‰í neÏ 60.000,– Kã a doba

jeho pouÏitelnosti vy‰‰í neÏ jeden rok,

kk) „vûcn˘m plnûním“ – forma realizace ãásti projektu, kdy Ïadatel pfiispívá vlastní prací, poskytnutím materiálu

popfi. jiného vybavení,

ll) „dodrÏením lhÛt“ – v pfiípadû, Ïe stanovená lhÛta (pro doplnûní dokumentace, podepsání Dohody/Dodatku,

pfiedloÏení Ïádosti o proplacení) by mûla skonãit v den pracovního klidu, lhÛta se prodluÏuje  do nejbliÏ‰ího

následujícího pracovního dne,

mm) „spoleãn˘m personálem“ – skupina zástupcÛ v‰ech spolupracujících MAS, která se podílí na pfiípravû, koordi-

naci a realizaci projektu spolupráce. Zástupce kaÏdého partnera provádí v rámci realizace projektu minimálnû

jednu v˘znamnou aktivitu. Najmutím externích sluÏeb (napfi. zadání zakázky) nemÛÏe b˘t kritérium „spoleãn˘

personál“ splnûno.

nn) „korekcí („K“)“ – sníÏení ãástky dotace na základû provûfiení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ Îádosti o proplacení v rámci

tzv. autorizace plateb,

oo) „sankãním systémem“ – postupy pro sníÏení ãástky dotace, pfiípadnû vratky, pokud je zji‰tûno nedodrÏení pod-

mínek pro poskytnutí dotace,

pp) „A, B, C, D“ – kategorie sankce. Za kaÏdou podmínkou, která stanovuje Ïadateli povinnost, je uvedena kate-

gorie sankce za poru‰ení/nedodrÏení této povinnosti, a to pfiíslu‰n˘m písmenem (podrobnûji viz kapitola 15),

qq) „v˘pisem“ – v˘pis nebo ovûfien˘ v˘stup, pokud obsahuje poÏadované náleÏitosti.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

a) Dotaci lze poskytnout MAS, která splÀuje níÏe uvedené podmínky pro opatfiení IV.2.1. a podmínky uvedené ve

specifické ãásti Pravidel opatfiení IV.2.1..

b) O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základû Îádosti o dotaci (pro schválení Îádosti) a Îádosti o proplace-

ní (pro vyplacení dotace). Na poskytování dotace se nevztahují obecné pfiedpisy o správním fiízení1.

c) Místem pro pfiedkládání „Îádosti o dotaci” je CP SZIF a pro pfiedkládání dokumentace po schválení Ïádosti je

pfiíslu‰né RO SZIF. (Adresy jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 k tûmto PravidlÛm). 

d) Îadatel zabezpeãuje financování zpÛsobil˘ch v˘dajÛ v rámci tohoto opatfiení nejprve z vlastních zdrojÛ.

e) Îadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu zpÛsobil˘ch v˘dajÛ nejpozdûji do 18 mûsícÛ od podpisu

Dohody; C.

f) Îadatel je povinen pfiedloÏit Îádost o proplacení na pfiíslu‰né RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou (adre-

sy pfiíslu‰n˘ch RO SZIF jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 k tûmto PravidlÛm), nejpozdûji do 18 mûsícÛ od podpisu

Dohody (není-li stanoveno ménû); A (prodlení do 14 kalendáfiních dnÛ), jinak C. V pfiípadû, Ïe území PMAS

âR/KMAS/KMAS âR sv˘m rozsahem zasahuje do více regionÛ, pfiíslu‰í tomu RO SZIF, ve kterém je sídlo PMAS

âR/KMAS/KMAS âR.

g) Pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF mÛÏe kdykoliv od registrace Îádosti o dotaci vyÏádat od

Ïadatele/pfiíjemce dotace jakékoli doplÀující údaje a podklady potfiebné pro posouzení prÛbûÏného plnûní

kterékoli z podmínek pro poskytnutí dotace, na jejichÏ základû má b˘t ãi jiÏ byla poÏadovaná dotace poskyt-

nuta; C.

h) Na dotaci není právní nárok.

i) V pfiípadû, kdy bude zji‰tûno, Ïe podmínky stanovené pro získání dotace byly splnûny jen z ãásti nebo zdánli-

vû anebo byly umûle vytvofieny, a Ïadatel tak získal v˘hodu, která není v souladu s cíli a podmínkami opatfie-

ní, Pravidel ãi Dohody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovnûÏ v pfiípadû, pokud bylo ze stra-

ny Ïadatele/pfiíjemce dotace ãi s jeho vûdomím tfietí osobou úmyslnû podáno nepravdivé prohlá‰ení nebo

nepravdiv˘ dÛkaz. V kterémkoli z tûchto dvou pfiípadÛ bude Ïadatel/pfiíjemce dotace navíc vylouãen z posky-

tování dotace v rámci téhoÏ opatfiení bûhem daného a následujícího roku; C.

j) V pfiípadû nedodrÏení podmínek tûchto Pravidel nebo zji‰tûní neoprávnûného ãerpání dotace bude zahájeno

vymáhání dluÏné ãástky v souladu s platnou právní úpravou.

k) V pfiípadû nedodrÏení ãestného prohlá‰ení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, Ïe na projekt není dle záko-

na ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

tfieba stavební povolení ani ohlá‰ení stavby, bude ukonãena administrace Ïádosti o dotaci; C.

1 Zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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l) Îadatel/pfiíjemce dotace souhlasí se zvefiejnûním údajÛ uveden˘ch v Îádosti o dotaci podle zákona ã. 106/1999

Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû

osobních údajÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a to v rozsahu: 

– po zaregistrování Îádosti o dotaci: název v‰ech partnerÛ projektu spolupráce, pfiíslu‰nost partnerÛ

k NUTS 2, 3,  pfiíp. státu, místo realizace projektu (NUTS 3, 4), název projektu (vãetnû uvedení opatfiení,

podopatfiení);

– po schválení Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova: název v‰ech partnerÛ projektu spolupráce,

pfiíslu‰nost partnerÛ k NUTS 2, 3, pfiíp. státu, místo realizace projektu (NUTS 3, 4), název projektu (vãet-

nû uvedení opatfiení, podopatfiení), schválená v˘‰e dotace.

3. ÎADATEL/P¤ÍJEMCE DOTACE

a) Îadatel musí splÀovat definici pfiíjemce dotace uvedenou ve specifické ãásti Pravidel; C.

b) Îadatel/pfiíjemce dotace nesmí b˘t v Ïádné formû v likvidaci; C.

c) Na majetek Ïadatele/pfiíjemce dotace nebylo uplatnûno v posledních 3 letech od data registrace Îádosti

konkurzní fiízení podle zákona ã. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

nebo podle pfiedpisÛ, které jej pozdûji pfiípadnû nahradí (zákon ã. 182/2006 Sb., kter˘ dosud nenabyl

úãinnosti); C.

d) Îadatel musí pfii podpisu Dohody prokázat svoji bezdluÏnost; C.

e) KMAS/KMAS âR a PMAS âR pfiedstavují smluvní partnery SZIF.

f) Îadatel/pfiíjemce dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, Ïe v‰echny jím uvedené údaje vÛãi

poskytovateli dotace jsou prokazatelnû úplné a pravdivé; C.

g) Îadatel/pfiíjemce dotace je povinen od okamÏiku zaregistrování Îádosti o dotaci na CP SZIF poskytovat poÏa-

dované informace, dokladovat svoji ãinnost a poskytovat SZIF, resp. Ministerstvu zemûdûlství nebo tfietímu

subjektu povûfienému Ministerstvem zemûdûlství, ve‰kerou souãinnost a dokumentaci vztahující se k projektu,

a to po celou stanovenou dobu trvání závazku; C.

h) Pfiíjemce dotace se zavazuje, Ïe dodrÏí úãel opatfiení v souladu s Îádostí o dotaci a splní ve‰keré dal‰í specific-

ké podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku;C.

i) Pfiíjemce dotace se zavazuje, Ïe po celou dobu trvání závazku bude s majetkem financovan˘m z dotace naklá-

dat obezfietnû a s náleÏitou odbornou péãí. 

j) Pfiíjemce dotace je povinen uchovávat ve‰keré doklady t˘kající se poskytnuté dotace, a to po dobu nejménû

10 let od pfiedloÏení Îádosti o proplacení; D, jinak A.

k) Pfiíjemce dotace je povinen dodrÏovat ustanovení t˘kající se poÏadavkÛ na publicitu v souladu s pfiílohou ã.

VI. Nafiízení Komise 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kter˘m se stanoví podrobná Pravidla pro pouÏití

Nafiízení Rady (ES) ã. 1698/2005 o podpofie pro rozvoj venkova z Evropského zemûdûlského fondu pro roz-

voj venkova (EAFRD). PoÏadavky na publicitu jsou k dispozici na internetov˘ch stránkách MZe a SZIF. D,

jinak A.

l) Îadatel/pfiíjemce dotace je povinen dodrÏovat pravidla volné soutûÏe, zejména pokud jde o dodrÏování pfied-

pisÛ pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek, regulérnost vefiejné pomoci, ochranu Ïivotního prostfiedí, podporu rov-

nosti Ïen a muÏÛ, zákaz nabízení v˘sledkÛ projektu za pfiehnanû nízké ceny, apod.

4. POVINNOSTI ÎADATELE P¤I REALIZACI PROJEKTU SPOLUPRÁCE

a) V‰ichni partnefii jsou si rovni, mají stejná práva, pokud není Smlouvou o spolupráci stanoveno jinak.

b) KaÏd˘ partner musí dodrÏovat povinnosti, ke kter˘m se zavázal ve Smlouvû o Spolupráci (viz. pfiíloha ã. 2

Specifická ãást). 

c) KaÏd˘ partner je odpovûdn˘ za zaji‰tûní spolufinancování své ãásti projektu Spolupráce ve stanovém rozsahu. 

d) Pfied pfiedloÏením Îádosti o dotaci na realizaci projektu Spolupráce, musí povinnû existovat tyto subjekty, C:

4.1. Koordinaãní pracovní skupina

4.2. Koordinaãní MAS (Lead Partner)/Koordinaãní MAS âR

4.3. Ostatní partnerské MAS
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4.1. Koordinaãní pracovní skupina

Pfii nedodrÏení uveden˘ch podmínek následuje sankce C:

a) V prÛbûhu pfiípravy projektu Spolupráce bude vytvofiena Koordinaãní pracovní skupina, která bude

sloÏena ze zástupcÛ jednotliv˘ch partnerÛ projektu Spolupráce, ktefií se podílejí na pfiípravû. 

b) Koordinaãní pracovní skupina jedná a rozhoduje v prÛbûhu pfiípravy a vlastní realizace projektu

Spolupráce podle jednacího fiádu, kter˘ je schválen v‰emi ãleny. Do ãela Koordinaãní pracovní skupiny je

zvolen pfiedseda. 

c) Koordinaãní pracovní skupina:

– fiídí a koordinuje návrh projektu,

– pfiipravuje návrh Smlouvy o Spolupráci, stanoví podmínky vztahÛ mezi partnery

– zvolí Koordinaãní MAS,

– rozvrhuje finanãní alokace projektu Spolupráce,

– vymezuje odpovûdnosti kaÏdého partnera projektu v pfiípadû nejasností,

– rozhoduje v pfiípadû vznesení námitek jednoho z partnerÛ projektu Spolupráce

– projednává a schvaluje pfiistoupení, odstoupení ãi v˘mûnu partnera.

4.2. Koordinaãní MAS (dále jen „KMAS“) pro projekty Spolupráce:

Pfii nedodrÏení uveden˘ch podmínek následuje sankce C:

a) KaÏd˘ projekt Spolupráce je implementován pod dohledem a koordinací jediné Koordinaãní MAS (dále

jen „KMAS“),

b) KMAS má odpovûdnost za projekt jako celek a pfiedstavuje fakticky administrátora projektu Spolupráce, 

c) V pfiípadû projektÛ mezinárodní spolupráce, kdy funkci KMAS plní zahraniãní partner, si partnerské MAS

v âR zvolí Koordinaãní MAS âR (dále jen KMAS âR). Pokud se projektu mezinárodní spolupráce úãastní

pouze jedna MAS z âeské republiky, plní automaticky funkci KMAS âR. KMAS âR má vÛãi SZIF odpovûd-

nost za ãeskou ãást projektu jako celku a pfiedstavuje kontaktní bod bûhem administrace ãeské ãásti pro-

jektu Spolupráce.

d) Koordinaãní MAS/KMAS âR plní pfiedev‰ím následující povinnosti:

– je zodpovûdná za koordinaci realizace celého/ãeské ãásti projektu Spolupráce.

– fiídí, koordinuje a kontroluje ãinnosti v rámci celého/ãeské ãásti projektu Spolupráce, kontroluje

dodrÏování závazkÛ jednotliv˘ch partnerÛ vypl˘vajících ze Smlouvy o Spolupráci, koordinuje prÛ-

bûh projektu, i kaÏdé jeho ãásti,

– provádí administraci projektu Spolupráce,

– dohlíÏí nad plnûním povinností vÛãi SZIF, poskytuje poÏadované informace, dokladuje svoji ãinnost

a poskytuje SZIF, resp. Ministerstvu zemûdûlství nebo tfietímu subjektu povûfienému Ministerstvem

zemûdûlství, souãinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu

trvání závazku; jednotliví partnefii projektu Spolupráce pfiedkládají vyÏadované dokumenty

KMAS/KMAS âR ke kompletaci,

– pfiedkládá k registraci Îádost o dotaci za v‰echny partnerské MAS z území âR,

– zaji‰Èuje podpis Dohody na svém místnû pfiíslu‰ném RO SZIF, kam se dostaví k podpisu zástupce

KMAS/KMAS âR zplnomocnûn˘ od v‰ech PMAS âR,

– pfiedkládá Hlá‰ení o zmûnách za celou ãeskou ãást projektu realizovanou ãesk˘mi MAS, dle kapito-

ly 11 tûchto Pravidel; v‰echny navrhované a schválené zmûny dává KMAS/KMAS âR na vûdomí v‰em

partnerÛm projektu Spolupráce.

– koordinuje finanãní toky celého projektu Spolupráce, 

– za svojí ãást projektu pfiedkládá Îádost o proplacení,

– zodpovídá za to, Ïe v˘daje vykázané partnery byly vynaloÏeny pro úãely realizace projektu a Ïe

odpovídaly ãinnostem, které byly mezi partnery dohodnuty ve Smlouvû, 

– spolupracuje pfii kompletaci podkladÛ pro pfiedloÏení Îádosti o proplacení. Potvrzuje Îádosti o pro-

placení partnersk˘ch MAS pfied jejich pfiedloÏením, pfiiãemÏ kaÏd˘ partner Ïádá na svou ãást pro-

jektu na svém pfiíslu‰ném RO SZIF,

– zaji‰Èuje vykazování údajÛ potfiebn˘ch pro monitoring projektu od jeho realizace po dobu vázanos-

ti projektu na úãel,

– odpovídá za to, Ïe bude dodrÏen úãel projektu uveden˘ v Ïádosti o dotaci a splní ve‰keré dal‰í pfií-

padné specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku,

– uchovává doklady nebo jejich kopie t˘kající se realizovaného projektu, a to po dobu nejménû 10

let od pfiedloÏení Îádosti o proplacení.
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4.3. Partnerská MAS âR

Pfii nedodrÏení uveden˘ch podmínek následuje sankce C:

a) Partnerská MAS âR nese odpovûdnost vÛãi SZIF za realizaci pfiíslu‰né ãásti projektu stanovené ve Smlouvû

o Spolupráci.

b) Partnerská MAS âR plní pfiedev‰ím následující povinnosti:

– provádí administraci své ãásti projektu,

– za svojí ãást projektu dokladuje svoji ãinnost a poskytuje poÏadované informace SZIF, resp.

Ministerstvu zemûdûlství nebo tfietímu subjektu povûfienému Ministerstvem zemûdûlství, zaji‰Èuje

souãinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku, 

– aktivnû spolupracuje s KMAS/KMAS âR a poskytuje KMAS/KMAS âR ve‰keré poÏadované informa-

ce, dokladuje svoji ãinnost a zaji‰Èuje souãinnost a dokumentaci vztahující se k projektu,

– k podpisu Dohody zplnomocní zástupce KMAS/KMAS âR,

– na kaÏdou zmûnu v projektu pfiipraví Hlá‰ení o zmûnách dle bodu 10. tûchto Pravidel, které pro-

jedná s KMAS/KMAS âR. KMAS/KMAS âR po odsouhlasení zmûny pfiedkládá Hlá‰ení o zmûnách na

svÛj místnû pfiíslu‰n˘ RO SZIF, 

– zodpovídá za vynaloÏení prostfiedkÛ své ãásti projektu a nese odpovûdnost za jakékoliv nesrovna-

losti ve v˘dajích, které vykázala,

– pfiipravuje Îádost o proplacení za svojí ãást projektu, kterou po schválení KMAS/KMAS âR pfiedklá-

dá na svém místnû pfiíslu‰ném RO SZIF, 

– zaji‰Èuje vykazování údajÛ potfiebn˘ch pro monitoring své ãásti projektu od jeho realizace po dobu

vázanosti projektu na úãel a tyto údaje poskytuje KMAS/KMAS âR,

– odpovídá za to, Ïe bude dodrÏen úãel její ãásti projektu uveden˘ v Ïádosti a splní ve‰keré dal‰í pfií-

padné specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku,

– uchovává doklady nebo jejich kopie t˘kající se realizovaného projektu, a to po dobu nejménû 10 let

od pfiedloÏení Îádosti o proplacení a tyto doklady v pfiípadû vyÏádání poskytuje KMAS/KMAS âR,

– musí na Ïádost dotãen˘ch orgánÛ státní správy pfiedloÏit dokumenty t˘kající se projektu Spolupráce

ke kontrole,

– musí akceptovat rozhodnutí KMAS, které KMAS vynese v rámci sv˘ch pravomocí.

5. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Pfii nedodrÏení uveden˘ch podmínek následuje sankce C:

a) Z dÛvodu jasného a závazného vymezení rolí a povinností jednotliv˘ch partnerÛ musí b˘t uzavfiena Smlouva

o Spolupráci, její znûní zasláno elektronickou po‰tou na CP SZIF nejpozdûji 1 t˘den pfied podpisem Dohody se

SZIF a následnû pfiedloÏena ke dni podpisu Dohody s RO SZIF.

b) Ve Smlouvû o Spolupráci budou uvedeny v‰echny povinné subjekty projektu Spolupráce: Koordinaãní pracovní sku-

pina, Koordinaãní MAS, Koordinaãní MAS âR (je-li povinná u mezinárodní Spolupráce) a ostatní partnerské MAS.

c) V pfiípadû národní Spolupráce je Smlouva zaloÏena na zákonech âR.

d) V pfiípadû mezinárodní Spolupráce je Smlouva zaloÏena na základû zákonÛ jedné zemû, je podepsána v‰emi

partnery a pfieloÏena do jazykÛ v‰ech partnerÛ projektu Spolupráce. ZároveÀ musí b˘t dodrÏena legislativa âR.

e) Smlouva musí obsahovat v‰echny povinné údaje smlouvy o Spolupráci uvedené v pfiíloze 2. Specifické ãásti Pravidel.

f) Smlouva stanovuje podmínky pro vztahy mezi partnersk˘mi MAS a postupy pfii zmûnách projektu Spolupráce.

Smlouva obsahuje pfiedev‰ím ustanovení zaruãující fiádné pouÏití prostfiedkÛ EU poskytnut˘ch na realizaci pro-

jektu, vãetnû podmínek pro zpûtné získání neoprávnûnû vyplacen˘ch prostfiedkÛ EU.

6. V¯BùR PROJEKTÒ A PODÁNÍ ÎÁDOSTI O DOTACI

a) Îádost o dotaci je pfiedkládána samostatnû za kaÏd˘ projekt spolupráce na vyplnûném formuláfii Îádosti

o dotaci, vãetnû povinn˘ch a nepovinn˘ch pfiíloh.

b) V‰ichni partnefii z âR podílející se na jednom projektu spolupráce Ïádají jednou Îádostí o dotaci pfiedkládanou

KMAS/KMAS âR na CP SZIF. 
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c) Termíny a podmínky pro pfiíjem Îádostí o dotaci jsou vyhla‰ovány ministrem zemûdûlství âR minimálnû 

6 t˘dnÛ pfiedem, a to formou tiskové informace zvefiejnûné na internetov˘ch stránkách MZe a SZIF, v tisku

nebo v jin˘ch médiích. 

d) Îádost o dotaci se pfiedkládá na CD nosiãi v aplikaci ADOBE (ve formátu .pdf – na formuláfii ze stránek

www.szif.cz), kterou vytiskne pracovník na CP SZIF a následnû podepisuje KMAS/KMAS âR pfied pracovníkem

CP SZIF osobnû prostfiednictvím svého statutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem pro právoplat-

né jednání a podepisování za pfiíslu‰nou právnickou osobu nebo prostfiednictvím zmocnûného

zástupce/zástupcÛ. KMAS/KMAS âR pfiedloÏí pfii podpisu plnou moc k provedení tohoto úkonu od v‰ech part-

nerÛ projektu Spolupráce z âR s úfiednû ovûfien˘mi podpisy statutárních zástupcÛ PMAS âR.

e) Souãástí Îádosti o dotaci je projekt na CD nosiãi v elektronické podobû (závazná osnova projektu je uvedena

v pfiíloze k tûmto PravidlÛm) a povinné, pfiíp. nepovinné pfiílohy v listinné podobû uvedené ve specifické ãásti

Pravidel. 

f) Pfiílohy pfiedkládané Ïadatelem musí b˘t v originále, v úfiednû ovûfiené kopii originálu nebo prosté kopii.

U dokumentÛ, u kter˘ch je ve specifické ãásti Pravidel uvedeno „moÏno vrátit Ïadateli“, si RO SZIF pofiídí z ori-

ginálu nebo úfiednû ovûfiené kopie vlastní kopie do sloÏky Ïadatele a pÛvodní dokumenty vrátí Ïadateli zpût.

g) âestné prohlá‰ení musí b˘t podepsáno pouze Ïadatelem osobnû prostfiednictvím pfiíslu‰n˘ch ãlenÛ svého sta-

tutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem pro právoplatné jednání a podepisování za pfiíslu‰nou

právnickou osobu, tj. není moÏné nechat ãestné prohlá‰ení podepsat povûfienou osobou, ale je moÏné, aby

povûfiená osoba pfiinesla k zaregistrování ãestné prohlá‰ení podepsané oprávnûnou osobou s úfiednû ovûfie-

n˘m podpisem. 

h) Pfied registrací Îádosti o dotaci je provedena pfiedbûÏná administrativní kontrola (úplnost dokumentace).

Neúplná Îádost o realizaci projektu Spolupráce nebude zaregistrována a Ïadatel bude o této skuteãnosti

a jejích dÛvodech informován.

i) Následnû CP SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Îádosti o dotaci, která byla zaregistrována. V pfií-

padû zji‰tûní nedostatkÛ vyzve do 42 kalendáfiních dnÛ od zaregistrování Îádosti Ïadatele k tomu, aby prove-

dl odstranûní uveden˘ch konkrétních závad. Nedojde-li k odstranûní závad Îádosti o dotaci do 28 kalendáfi-

ních dnÛ ode dne následujícího po dni odeslání v˘zvy Ïadateli, povaÏuje se Îádost o dotaci uplynutím této

lhÛty automaticky za chybnou a z tohoto dÛvodu také bude ukonãena její administrace. LhÛta pro v˘zvu SZIF

k odstranûní závad poãíná bûÏet dnem, kter˘ následuje po dni zaregistrování Îádosti o dotaci. LhÛta pro

odstranûní závad v Îádosti o dotaci poãíná bûÏet dnem následujícím po dni odeslání v˘zvy Ïadateli k jejich

odstranûní. Îadatel mÛÏe doplÀované dokumenty na CP SZIF doruãit osobnû nebo po‰tou, v pfiípadû doplnû-

ní po‰tou je nutné, aby nejpozdûji 28. kalendáfiní den byly doplÀované dokumenty jiÏ doruãeny na CP SZIF.

V pfiípadû, Ïe by mûl poslední den lhÛty pfiipadnout na den pracovního klidu nebo volna, lhÛta se prodlouÏí

a bude konãit nejbliÏ‰í následující pracovní den. 

j) Opravy závad Îádosti o dotaci musí b˘t pfiíslu‰nému CP SZIF doruãeny ve stanovené lhÛtû; C.

k) Dodateãné úpravy poÏadované míry dotace ani dodateãné nav˘‰ení dotace nejsou moÏné a pfiípustné; C.

l) Dodateãné pfiedkládání povinn˘ch i nepovinn˘ch pfiíloh ani oprava obsahu pfiedloÏen˘ch povinn˘ch i nepovin-

n˘ch pfiíloh není moÏná a pfiípustná (s v˘jimkou zcela zfiejm˘ch formálních chyb); C.

m) Dodateãná oprava údajÛ v povinn˘ch pfiílohách, formuláfie Îádosti o dotaci nebo projektu, které mají vliv na

bodové hodnocení nebo na v˘‰i dotace, není moÏná a pfiípustná (s v˘jimkou zcela zfiejm˘ch formálních

chyb); C.

n) Îádosti o dotaci, které byly z hlediska pfiijatelnosti hodnoceny kladnû, jsou na CP SZIF ohodnoceny body podle

pfiedem stanoven˘ch preferenãních kritérií uveden˘ch v pfiíloze tûchto Pravidel, následnû sefiazeny podle poãtu

získan˘ch bodÛ sestupnû. Pfii rovnosti bodÛ rozhoduje ãasové hledisko, upfiednostnûn je projekt, kter˘ byl

zaregistrován dfiíve. Podle disponibilních finanãních zdrojÛ pro dané opatfiení jsou Îádosti o dotaci doporuãe-

ny/nedoporuãeny (schváleny/neschváleny) k financování.

o) V pfiípadû, Ïe SZIF dojde kontrolou k závûru, Ïe podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splnûny, sdûlí to píse-

mnû Ïadateli spolu s dÛvody ukonãení administrace Îádosti o dotaci.

p) V pfiípadû, Ïe Îádost o dotaci není schválena ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, sdûlí tuto

skuteãnost CP SZIF písemnû Ïadateli. U projektÛ mezinárodní spolupráce je nepfiijetí projektu sdûleno rovnûÏ

¤O PRV a ten zajistí zvefiejnûní dle pravidel pro zvefiejÀování schválení projektÛ mezinárodní Spolupráce

(Evropská síÈ pro rozvoj venkova ãi jin˘ nástroj DG Agri).

q) Po schválení na CP SZIF se v administraci projektÛ postupuje následovnû:

– administrace Ïádosti o dotaci se po schválení pfiesouvá na RO SZIF, kter˘ je pfiíslu‰n˘ pro KMAS/KMAS âR,

– aÏ do podání Ïádosti o proplacení se projekt administruje pouze na jednom RO SZIF.

– v pfiípadû projektÛ mezinárodní spolupráce je schválení Îádosti o dotaci oznámeno ¤O PRV a ten zajistí
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zvefiejnûní dle pravidel pro zvefiejÀování schválení projektÛ mezinárodní Spolupráce (Evropská síÈ pro

rozvoj venkova ãi jin˘ nástroj Evropské komise). 

– v pfiípadû, Ïe by ve lhÛtû do 6 mûsícÛ od oznámení schválení projektu mezinárodní spolupráce nedo‰lo

k jeho schválení v ostatních zemích partnersk˘ch MAS, je administrace projektu ukonãena a Ïadatel v pfií-

padû, Ïe projekt chce realizovat, musí pfiedloÏit novou Îádost o dotaci.

7. DOHODA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

a) V pfiípadû, Ïe je Îádost o dotaci schválena ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova:

– u projektÛ národní Spolupráce je KMAS písemnû vyzvána k podpisu Dohody a je povinna se dostavit se

zplnomocnûním partnersk˘ch MAS k podpisu Dohody zástupcem KMAS k podpisu Dohody ve lhÛtû sta-

novené v˘zvou (v odÛvodnûn˘ch pfiípadech je moÏné na základû Ïádosti Ïadatele uskuteãnûné do data

podpisu stanoveného v˘zvou termín posunout aÏ o 15 dnÛ); C, 

– u projektÛ mezinárodní Spolupráce je KMAS/KMAS âR oznámeno schválení projektu mezinárodní spolupráce

vãetnû termínu, do kdy musí b˘t projekt mezinárodní spolupráce schválen ¤O PRV partnersk˘ch MAS (6 mûsí-

cÛ od tohoto oznámení schválení projektu). Îadateli je zaslán NÁVRH Dohody. V pfiípadû schválení Îádosti

o dotaci v‰ech partnersk˘ch MAS ve stanovené lhÛtû, sdûlí KMAS/KMAS âR SZIF tuto skuteãnost, následnû je

vyzvána k podpisu Dohody a je povinna se dostavit se zplnomocnûním partnersk˘ch MAS âR k podpisu

Dohody zástupcem KMAS/KMAS âR ve lhÛtû stanovené v˘zvou (v odÛvodnûn˘ch pfiípadech je moÏné na zákla-

dû Ïádosti Ïadatele uskuteãnûné do data stanoveného v˘zvou termín posunout aÏ o 15 dnÛ); C. 

b) V pfiípadû, Ïe pfii registraci Ïádosti o dotaci nebyla pfiedloÏena Smlouva o spolupráci za‰le elektronickou po‰-

tou min. 1 t˘den pfied podpisem Dohody KMAS/KMAS âR na CP SZIF Smlouvu o Spolupráci podepsanou v‰emi

partnery projektu Spolupráce ke kontrole. 

c) Pfii podpisu Dohody pfiedkládá KMAS/KMAS âR za sebe i v‰echny partnerské MAS z âR povinné pfiílohy stano-

vené pro kontrolu pfied podpisem Dohody ve specifické ãásti Pravidel; C.

d) Dohodu podepisuje KMAS/KMAS âR osobnû pfied pracovníkem RO SZIF prostfiednictvím svého statutárního

orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem právoplatného jednání a podepisování za pfiíslu‰nou právnickou

osobu nebo prostfiednictvím zmocnûného zástupce/zástupcÛ. V pfiípadû projektÛ národní Spolupráce se k pod-

pisu dostaví zástupce KMAS s povûfiením k podpisu Dohody od partnerÛ Spolupráce, doloÏeném úfiednû ovû-

fienou plnou mocí k tomuto úkonu. V pfiípadû projektÛ mezinárodní Spolupráce se k podpisu dostaví zástup-

ce KMAS/KMAS âR s povûfiením k podpisu Dohody , doloÏeném plnou mocí s úfiednû ovûfien˘mi podpisy sta-

tutárních zástupcÛ PMAS âR k tomuto úkonu.

e) Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kaÏdé vyhotovení Dohody má hodnotu originálu. Podepsanou

Dohodu obdrÏí v jednom vyhotovení KMAS/KMAS âR a v jednom vyhotovení pfiíslu‰né RO SZIF. Stejn˘ postup

platí pfii uzavírání pfiípadného Dodatku k Dohodû (viz níÏe).

f) Pfiípadné, obûma stranami Dohody schválené, zmûny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodû, pfiíp.

Vyrozumûním o administraci Hlá‰ení o zmûnách nebo pfiedloÏením úplné Îádosti o proplacení na RO SZIF

u zmûn, které se nemusí oznamovat Hlá‰ením.

8. ZPÒSOBILÉ V¯DAJE

a) Dotaci v rámci Programu rozvoje venkova lze získat pouze na zpÛsobilé v˘daje uvedené ve specifické ãásti

Pravidel (dle ãíselníku zpÛsobil˘ch v˘dajÛ); D, jinak C.

b) ZpÛsobilé v˘daje je moÏné realizovat nejpozdûji do 18ti mûsícÛ od data podpisu Dohody; C.

c) Pokud je ve specifické ãásti stanoveno omezení ãástky zpÛsobil˘ch v˘dajÛ (limitÛ), v˘daje pfiesahující toto ome-

zení nelze zahrnout do poloÏky zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace deklarovaná v Îádosti

o dotaci ãi Îádosti o proplacení, tj. nelze z nich vypoãítávat dotace; D, jinak C.

d) ZpÛsobilé v˘daje v rámci mezinárodní Spolupráce na pfiípravu, koordinaci a realizaci projektu Spolupráce lze

realizovat pouze jedním z následujících zpÛsobÛ (net˘ká se pofiízení majetku zahraniãního partnera): 

– zpÛsobilé v˘daje nárokované v Ïádosti o dotaci zahrnují v˘daje realizované pouze na území âR (vãet-

nû v‰ech v˘dajÛ spojen˘ch s realizací projektu spolupráce zahraniãních partnerÛ na území âR) za pod-

mínky, Ïe v˘daje MAS z území âR v zahraniãí ponesou zahraniãní MAS,
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– zpÛsobilé v˘daje nárokované v Ïádosti o dotaci zahrnují v˘daje realizované MAS âR jak na území âR,

tak v zahraniãí, ale net˘kají se vÛbec v˘dajÛ, které realizuje zahraniãní MAS. 

V˘bûr jednoho z uveden˘ch zpÛsobÛ musí b˘t uveden ve Smlouvû o spolupráci.

e) Mezi zpÛsobilé v˘daje lze zahrnout pouze v˘daje vztahující se k územím uvnitfi Spoleãenství; C.

f) ZpÛsobilé v˘daje jsou realizovány/vynaloÏeny následující formou:

• bezhotovostní platbou – pfiíjemce dotace je povinen realizovat finanãní operace související s financo-

váním zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu prostfiednictvím vlastního bankovního úãtu, 

• hotovostní platbou – maximální v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ vynaloÏen˘ch v hotovosti v rámci jedné Ïádos-

ti o proplacení mÛÏe mít max. hodnotu 100 000 Kã,

• vûcn˘m plnûním ze strany Ïadatele/pfiíjemce dotace.

g) V˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ je vypoãtena na základû:

• dodavatelské faktury nebo jiného úãetního dokladu vystaveného dodavatelem,

• sazby na základû kalkulace, 

• sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu (RTS, a.s. Brno),

• vnitfiních úãetních dokladÛ Ïadatele, pokud jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel,

• sazeb dle ceníku stanoveného pro poskytnutí nájmu v˘ukov˘ch prostor,

• ãástky stanovené ve znaleckém posudku v pfiípadû nákupu nemovitostí nebo pozemkÛ. 

h) ZpÛsobilé v˘daje jsou realizovány z hlediska ãasu následovnû, pokud není ve specifické ãásti uvedeno jinak:

• od 1.1. 2007 do data pfiedloÏení Îádosti o dotaci – v˘daje nutné ke zpracování technické a projektové

dokumentace projektu Spolupráce, 

• od 1.1. 2007 do data podpisu Dohody – v˘daje nutné k pfiípravû projektu Spolupráce,

• od 1.1. 2007 do data pfiedloÏení Îádosti o proplacení – v˘daje spojené s nákupem nemovitosti

• od data podpisu Dohody o poskytnutní dotace po datum Îádosti o proplacení – v˘daje na Koordinaci

projektu Spolupráce a vlastní realizaci projektu spolupráce

i) ZpÛsobil˘m v˘dajem není:

• pofiízení pouÏitého movitého majetku, 

• daÀ z pfiidané hodnoty v pfiípadû, Ïe pfiíjemcem dotace je plátce DPH, 

• prosté nahrazení investice, tzn. v˘mûna investice, která nepfiedstavuje zhodnocení.

9. VùCNÉ PLNùNÍ ZE STRANY ÎADATELE/P¤ÍJEMCE DOTACE

a) Formy vûcného plnûní: 

– stavební práce a dobrovolná neplacená ãinnost.

b) Maximální v˘‰e vûcného plnûní odpovídá v˘‰i spolufinancování projektu ze strany Ïadatele/pfiíjemce dotace,

tj. ãástce, ze které je stanovena dotace, od které byla odeãtena dotace. 

10. PROVÁDùNÍ ZMùN

a) Zmûny, které nelze provést bez pfiedchozího souhlasu RO SZIF (tj. Ïadatel/pfiíjemce dotace musí nej-

prve podat Hlá‰ení o zmûnách a nemÛÏe zmûny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF:

– zásadní zmûny technick˘ch parametrÛ projektu (zejména zmûna úãelu vyuÏívání projektu) dle údajÛ

uveden˘ch v kapitole „Technické fie‰ení projektu“, ve stavebním povolení nebo ohlá‰ení stavby; C,

– zmûna místa realizace projektu; C,

– zmûna Ïadatele/pfiíjemce dotace/vlastnictví majetku, kter˘ je pfiedmûtem dotace. Odstoupení nebo

nahrazení partnera Spolupráce z âR. V tûchto pfiípadech RO SZIF (resp. CP SZIF) vÏdy posoudí zda

budou i po provedení zmûny splnûny ve‰keré podmínky vypl˘vající ze specifické ãásti Pravidel

a Îádosti; C,

– pfievod zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace dosavadního partnera na nového partnera

projektu Spolupráce nebo mezi stávajícími partnery projektu Spolupráce (max. do v˘‰e 20% z celého

projektu); C 
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– pronájem pfiedmûtu projektu dal‰ímu subjektu, pokud není ve Specifické ãásti upraveno jinak; C, 

– pfiidávání/odstranûní poloÏek zpÛsobil˘ch v˘dajÛ; K.

b) Zmûny, které nelze provést bez souhlasu RO SZIF (tj. Ïadatel/pfiíjemce dotace mÛÏe zmûnu nejprve

provést a pak teprve Ïádat o souhlas prostfiednictvím vyplnûného formuláfie Hlá‰ení o zmûnách):

– zmûna zpÛsobu realizování projektu dodavatelsky na formu vûcného plnûní a obrácenû; C,

– Odstoupení nebo nahrazení zahraniãního partnera, v tûchto pfiípadech RO SZIF vÏdy posoudí zda

budou i po provedení zmûny splnûny ve‰keré podmínky vypl˘vající ze specifické ãásti Pravidel a Îádos-

ti; D jinak C

– sníÏení celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ nebo zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace, o více

neÏ 20 % ze zpÛsobil˘ch v˘dajÛ kaÏdého partnera pokud prostfiedky nejsou pfievádûny na jiného part-

nera; B,

– zmûny ãástek mezi jednotliv˘mi kódy nav˘‰ením/sníÏením o více neÏ 20 %; B,

– zmûny v ãasovém harmonogramu projektu – zmûna termínu pfiedloÏení Îádosti o proplacení musí b˘t

oznámena nejpozdûji ve smluvnû stanoveném datu pfiedloÏení Ïádosti o proplacení); C.

c) Ostatní zmûny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale Ïadatel/pfiíjemce dotace je povinen

zmûnu oznámit pfiíslu‰nému RO SZIF na pfiedepsaném formuláfii Hlá‰ení o zmûnách, a to nejpozdû-

ji v den pfiedloÏení Îádosti o proplacení. Tyto zmûny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech a dále

max. v˘‰i dotace uvedené v Dohodû (napfi. zmûny v technickém fie‰ení projektu, které nejsou zásadního cha-

rakteru a jsou v souladu se stavebním fiízením, zmûna úãtu, zmûna sídla Ïadatele/pfiíjemce dotace, zmûna sta-

tutárního orgánu, zmûna v koordinaãní pracovní skupinû – v˘mûna pfiedsedy, pfiistoupení nového ãlena aj.

v souladu se Smlouvou o spolupráci; D jinak A. 

d) Zmûny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale pfiíjemce dotace je povinen je zaznamenat na

formuláfii Îádosti o proplacení:

– zmûny celkov˘ch v˘dajÛ na projekt, 

– zmûny celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ nebo zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace (které

nepfiesáhnou limit 20%); A,

– zmûny ãástek mezi jednotliv˘mi kódy (které nepfiesahují limit 20%); A,

Tyto zmûny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech a dále max. v˘‰i dotace uvedenou v Dohodû.

e) Hlá‰ení o zmûnách Ïadatel projedná s KMAS/KMAS âR, která jej poté podává na pfiíslu‰ném RO SZIF, nebo je

zasílá po‰tou. V pfiípadû zasílání po‰tou je nutné zasílat formuláfi pouze doporuãenû, s úfiednû ovûfien˘m pod-

pisem Ïadatele/pfiíjemce dotace, a zároveÀ nejpozdûji 11. pracovní den pfied stanoven˘m termínem pfiedloÏe-

ní Îádosti o proplacení.

f) V˘sledek schvalovacího fiízení je RO SZIF povinen oznámit KMAS/KMAS âR nejpozdûji do 60-ti kalendáfiních

dnÛ od data obdrÏení Hlá‰ení o zmûnách; v pfiípadû nedodrÏení termínu, oznámí do tohoto termínu RO SZIF

KMAS/KMAS âR dÛvod zdrÏení.

11. ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ÎADATELEM/P¤ÍJEMCEM DOTACE

a) Îadatel/pfiíjemce dotace, kter˘ je vefiejn˘m, nebo dotovan˘m nebo sektorov˘m zadavatelem podle zákona ã.

137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpo-

vídá za fiádné provedení zadávacího fiízení a jeho prÛbûh náleÏitû dokladuje podle tohoto zákona.

b) Z hlediska naplnûní zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je tfieba v soula-

du s komunitárním právem dodrÏovat (viz finanãní nafiízení Rady (ES,Euratom) ã. 1605/2002, ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ, dále ãl. 2 Smlouvy ES a ãl. 9 nafiízení Rady (ES) ã. 1290/2005), je nezbytné, aby i v pfiípadech, kdy

Ïadatel/pfiíjemce dotace postupuje pfii zadávání zakázek mimo reÏim zákona, byla stanovena a dodrÏována

urãitá pravidla.

Pro tyto ostatní pfiípady MZe, jako ¤ídící orgán EAFRD stanovuje následující postup:

1. Pokud pfiedpokládaná hodnota zakázky nepfiesáhne 500.000,– Kã (bez DPH), nemusí Ïadatel/pfiíjemce

dotace uskuteãÀovat v˘bûr z více dodavatelÛ, ale mÛÏe zadat zakázku a uzavfiít smlouvu nebo vystavit objed-

návku pfiímo s jedním dodavatelem pfii dodrÏení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskri-

minace. 
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2. Pokud pfiedpokládaná hodnota zakázky pfiesáhne 500.000,– Kã (bez DPH), je Ïadatel/pfiíjemce dotace povi-

nen uskuteãnit zadávací fiízení, vybrat dodavatele z minimálnû tfií obdrÏen˘ch nabídek a prÛbûh zadávacího

fiízení náleÏitû dokladovat. ¤ídí se pfiitom podle následující ãásti Pravidel:

a) písemná v˘zva k podání nabídky musí obsahovat:

– informaci o pfiedmûtu zadávané zakázky,

– identifikaãní údaje zadavatele (jméno/název, IâO, adresa místa podnikání/sídlo firmy),

– zadávací dokumentaci nebo podmínky pfiístupu ãi poskytnutí zadávací dokumentace,

– lhÛtu a místo pro podání nabídek, (lhÛtu stanoví Ïadatel/pfiíjemce dotace s ohledem na sloÏitost a roz-

sah zpracování nabídky),

– údaje o hodnotících kritériích (nejniÏ‰í cena nebo ekonomická v˘hodnost nabídky), pokud nejsou uve-

deny v zadávací dokumentaci,

– profesní kvalifikaãní pfiedpoklady, 

– poÏadavky na prokázání splnûní základních kvalifikaãních pfiedpokladÛ dodavatele, tj. Ïe:

• dodavatel nebyl pravomocnû odsouzen pro trestn˘ ãin, jehoÏ skutková podstata souvisí s pfied-

mûtem podnikání,

• na majetek dodavatele není prohlá‰en konkurz nebo návrh na prohlá‰ení konkursu nebyl

zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vÛãi nûmuÏ není povoleno vyrovnání nebo

zavedena nucená správa podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ,

• dodavatel není v likvidaci,

• splnûní tûchto základních kvalifikaãních pfiedpokladÛ doloÏí uchazeã o zakázku formou ãest-

ného prohlá‰ení,

– Ïadatel/pfiíjemce dotace si mÛÏe stanovit dle svého zváÏení dal‰í kvalifikaãní pfiedpoklady.

b) obsah zadávací dokumentace:

– vymezení pfiedmûtu zadávané zakázky v souladu s projektem nebo dle klasifikace zboÏí, sluÏeb a sta-

vebních prací podle referenãní klasifikace platné pro vefiejné zakázky (CPV), 

– obchodní podmínky, vãetnû platebních podmínek, pfiípadnû objektivních podmínek, za nichÏ je moÏné

pfiekroãit v˘‰i nabídkové ceny,

– technické podmínky, je-li to odÛvodnûno pfiedmûtem zadávané zakázky (technické podmínky nesmí

b˘t stanoveny tak, aby urãit˘m dodavatelÛm zaruãovaly konkurenãní v˘hodu nebo vytváfiely pfiekáÏky

pro mezinárodní obchod),

– poÏadavek na zpÛsob zpracování nabídkové ceny,

– podmínky a poÏadavky na zpracování nabídky,

– zpÛsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,

– v pfiípadû stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací, dodávek a sluÏeb s v˘kazem v˘mûr.

c) nabídky:

– musí splÀovat poÏadavky v˘zvy a zadávací dokumentace,

– musí obsahovat identifikaãní údaje uchazeãe,

– musí b˘t podepsány osobou oprávnûnou jednat jménem ãi za uchazeãe,

– lhÛta pro podání nabídky poãíná bûÏet dnem následujícím po dni odeslání v˘zvy k podání nabídky,

– pfii zadávacím fiízení podle tûchto Pravidel mÛÏe dodavatel prokázat základní kvalifikaãní kritéria ãest-

n˘m prohlá‰ením,

– pfii zadávacím fiízení podle tûchto Pravidel mÛÏe dodavatel prokázat profesní kvalifikaãní pfiedpoklady

pfiedloÏením:

• kopie dokladu o oprávnûní k podnikání – napfi. v˘pisu z obchodního rejstfiíku ãi jiné evi-

dence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ v roz-

sahu odpovídajícím pfiedmûtu zadávané zakázky (v˘pisu ze seznamu kvalifikovan˘ch

dodavatelÛ, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovan˘ch dodavatelÛ,

v˘pisu ze zahraniãního seznamu dodavatelÛ ãi certifikát zahraniãního dodavatele, licence

apod.),

– dodavatel, kter˘ podal nabídku v zadávacím fiízení, nesmí b˘t souãasnû subdodavatelem jiného doda-

vatele v tomtéÏ zadávacím fiízení. Dodavatel, kter˘ nepodal nabídku v zadávacím fiízení, v‰ak mÛÏe b˘t

subdodavatelem více uchazeãÛ v tomtéÏ zadávacím fiízení,
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d) posuzování a hodnocení nabídek:

– pokud dodavatel podá více nabídek samostatnû nebo spoleãnû s dal‰ími dodavateli, nebo podá nabíd-

ku a souãasnû je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéÏ zadávacím fiízení, Ïadatel/pfiíjemce dota-

ce v‰echny nabídky podané takov˘m dodavatelem samostatnû ãi spoleãnû s jin˘mi dodavateli vyfiadí

a písemnû je informuje o dÛvodu vylouãení ze zadávacího fiízení,

– Ïadatel/pfiíjemce dotace posoudí nabídky z hlediska splnûní základních, profesních a pfiípadnû dal‰ích

kvalifikaãních pfiedpokladÛ, pokud si je stanovil. Uchazeãe, ktefií tyto pfiedpoklady nesplní, vylouãí

z dal‰ího hodnocení a písemnû je informuje o dÛvodu vylouãení ze zadávacího fiízení,

– Ïadatel/pfiíjemce dotace provede hodnocení pfiedloÏen˘ch nabídek podle pfiedem stanoven˘ch hodno-

tících kritérií pro v˘bûr zakázky. V pfiípadû hodnotícího kritéria ekonomická v˘hodnost nabídky prove-

de zadavatel vyhodnocení formou tabulky, ve které jsou pfiidûleny jednotliv˘m dílãím kriteriím váhy

vyjádfiené v procentech. Jako hodnotící kritérium nesmí b˘t pouÏity reference,

– v pfiípadû, Ïe Ïadatel ustanoví hodnotící komisi pro hodnocení nabídek, musí v‰ichni ãlenové hodnotí-

cí komise na poãátku jednání pfiedloÏit písemné prohlá‰ení o své nepodjatosti, zejména se nesmí podí-

let na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání zakázky,

e) ukonãení zadávacího fiízení:

– Ïadatel/pfiíjemce dotace ode‰le oznámení o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky vybranému dodavateli a v‰em

uchazeãÛm, ktefií nebyli vylouãeni z úãasti v zadávacím fiízení,

f) uzavfiení smlouvy:

– Ïadatel/pfiíjemce dotace uzavfie smlouvu nebo vystaví objednávku v souladu s postupem uveden˘m

v bodû 11 c) s vybran˘m dodavatelem ze zadávacího fiízení,

g) zru‰ení zadávacího fiízení:

– je-li uvedeno ve v˘zvû k podání nabídky, je Ïadatel/pfiíjemce dotace oprávnûn zru‰it zadávací fiízení pro

zakázky kdykoliv bez uvedení dÛvodu (nejpozdûji do uzavfiení smlouvy nebo písemné objednávky).

3. V pfiípadû, Ïe zadavatel zadávající zakázku mimo reÏim zákona tuto zadá a zdokladuje dle zákona ã. 137/2006 Sb.,

tj. prostfiednictvím centrální adresy, je takové zadávací fiízení povaÏováno za provedené v souladu s Pravidly. 

4. Îadatel/pfiíjemce dotace je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli

zboÏí, práce a sluÏeb v písemné podobû. V pfiípadû, Ïe hodnota zakázky nepfiesáhne v˘‰i 500 000,– Kã (bez

DPH) mÛÏe b˘t smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou dodavatelem. V pfiípadû platby v hotovosti

do 100 000 Kã (bez DPH) mÛÏe b˘t smlouva nahrazena objednávkou vystavenou Ïadatelem/pfiíjemcem

dotace.

5. Îadatel/pfiíjemce dotace je povinen ve Smlouvû s dodavatelem nebo v objednávce dohodnout fakturaãní pod-

mínky tak, aby fakturace byla provádûna, pfiípadnû fakturované dodávky, sluÏby a stavební práce ãlenûny zpÛ-

sobem, kter˘ umoÏní zafiazení do jednotliv˘ch poloÏek pfiijateln˘ch v˘dajÛ dle Dohody. Îadatel/pfiíjemce dota-

ce je povinen zabezpeãit, aby dodavatel vyhotovil a pfiíjemci dotace odevzdal úãetní/daÀové doklady za kaÏ-

dou dodávku v potfiebném poãtu stejnopisÛ. 

6. Seznam dokumentace k zadávacímu fiízení pfiedkládané s Îádostí o proplacení obdrÏí KMAS/KMAS âR pfii pod-

pisu Dohody. V pfiípadû realizace zadávacího fiízení pfied podpisem Dohody lze Seznam dokumentace k zadá-

vacímu fiízení obdrÏet na pfiíslu‰ném RO SZIF nebo je zvefiejnûn na internetov˘ch stránkách SZIF.

12. ÎÁDOST O PROPLACENÍ V¯DAJÒ PROJEKTU

a) Dotace se poskytuje na základû Îádosti o proplacení a pfiíslu‰né dokumentace uvedené ve specifické ãásti

Pravidel.

b) Îádost o proplacení pfiedkládá kaÏd˘ partner projektu Spolupráce samostatnû za svojí ãást projektu v termí-

nech stanoven˘ch Dohodou na svÛj pfiíslu‰n˘ RO SZIF (v pfiípadû, Ïe území PMAS/KMAS/KMAS âR sv˘m rozsa-

hem zasahuje do více regionÛ, pfiíslu‰í tomu RO SZIF, ve kterém je sídlo PMAS/KMAS/KMAS âR), po jejím odsou-

hlasení ze strany KMAS/KMAS âR. 

c) KMAS/KMAS âR podává Îádost o proplacení jako první a v‰echny partnerské MAS podají Îádost o proplacení

nejpozdûji do 14 kalendáfiních dnÛ od data podání Îádosti o proplacení KMAS/KMAS âR. 
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d) Îádost o proplacení pfiedkládá a podepisuje pfiíjemce dotace pfied pracovníkem RO SZIF osobnû prostfiednic-

tvím svého statutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem právoplatného jednání a podepisování za

pfiíslu‰nou právnickou osobu nebo prostfiednictvím zmocnûného zástupce/zástupcÛ.

e) V pfiípadû, Ïe je Îádost o proplacení pfiedloÏena pfied stanoven˘m termínem, je na ni pohlíÏeno, jako by byla

pfiedloÏena v termínu uvedeném v Dohodû.

f) V rámci kontroly Îádosti o proplacení vã. pfiíloh provádûné pfii jejím pfiedloÏení, mÛÏe RO SZIF uloÏit lhÛtu pro

doplnûní chybûjící dokumentace k Îádosti o proplacení, a to maximálnû 14 kalendáfiních dnÛ. Nedojde-li

k odstranûní závad Îádosti o proplacení ve stanovené lhÛtû, je provedena korekce (K); v pfiípadû chyb t˘kají-

cích se celé Îádosti o proplacení, povaÏuje se Îádost o proplacení uplynutím této lhÛty automaticky za chyb-

nou a z tohoto dÛvodu také bude ukonãena administrace dané Îádosti o proplacení.

g) PfiedloÏí-li pfiíjemce dotace k proplacení úãetní/daÀové doklady, jejichÏ koneãn˘ souãet pfiekroãí Dohodou pfii-

znanou v˘‰i dotace, nebude finanãní ãástka nad rámec pfiiznané dotace proplacena (nelze finanãní ãástku nad

rámec pfiiznané dotace zapoãítat do zpÛsobil˘ch v˘dajÛ).

h) Îádost o proplacení musí b˘t zaloÏena na skuteãnû prokázan˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajích; K.

13. KONTROLA DODRÎOVÁNÍ PODMÍNEK PRV

a) Îadatel/pfiíjemce dotace je povinen umoÏnit vstup kontrolou povûfien˘m osobám (orgány státní kontroly, SZIF,

MZe, Evropská komise, Certifikaãní orgán, Kompetentní orgán, Evropsk˘ úãetní dvÛr) k ovûfiování plnûní pod-

mínek Pravidel, pfiíp. Dohody. 

b) Kontrola ze strany SZIF mÛÏe b˘t provádûna ode dne zaregistrování Îádosti o dotaci po celou dobu trvání

závazku stanoveného v Dohodû.

c) O kontrole bude sepsán protokol ve tfiech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrÏí kontrolovan˘ Ïadatel/pfií-

jemce dotace, dvû vyhotovení kontrolní orgán.

d) Kontroly provádûné podle jin˘ch právních pfiedpisÛ nejsou tûmito Pravidly dotãeny.

e) Îadatel/pfiíjemce dotace je povinen respektovat opatfiení stanovená k nápravû, která vzejdou z kontrolní ãin-

nosti povûfien˘ch pracovníkÛ uveden˘ch v písmenu a) a dodrÏet stanovené termíny pro odstranûní nedostat-

kÛ a závad.

14. ZPÒSOB ÚâTOVÁNÍ O POSKYTOVANÉ DOTACE

a) Pfiíjemce dotace je povinen vést úãetnictví v souladu s pfiedpisy âR. Pfiíjemce dotace, kter˘ nevede úãetnictví podle

zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je povinen vést daÀovou evidenci podle zákona

ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle zákona  ã. 235/2004 Sb. o DPH, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ,  roz‰ífienou o následující poÏadavky:

– pfiíslu‰n˘ doklad musí splÀovat pfiedepsané náleÏitosti úãetního dokladu ve smyslu §11 zákona ã. 563/ 1991

Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

– pfiedmûtné doklady musí b˘t správné, úplné, prÛkazné, srozumitelné a prÛbûÏnû písemnû chronologicky

vedené zpÛsobem zaruãujícím jejich trvalost,

– pfii kontrole poskytne pfiíjemce dotace na vyÏádání kontrolnímu orgánu daÀovou evidenci v plném roz-

sahu,

b) pfiíjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou úãetní evidenci (pokud je úãetní jed-

notkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není úãetní jednotkou) o ve‰ker˘ch v˘dajích

skuteãnû vynaloÏen˘ch na projekt, pfiípadnû si zfiídí pro tuto úãetní evidenci samostatné stfiedisko;

D jinak A.

15. SNÍÎENÍ âÁSTKY DOTACE

1. Korekce [K] pfii administraci Îádosti o proplacení: pokud je na základû kontroly zji‰tûn rozdíl mezi ãástkou uve-

denou v Îádosti o proplacení a ãástkou, která má b˘t pfiíjemci vyplacena po pfiezkoumání zpÛsobilosti Îádosti:
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a) do 3% (vãetnû) je pfiíjemci vyplacena ãástka odpovídající zpÛsobil˘m v˘dajÛm po pfiezkoumání,

b) o více neÏ 3%, je pfiíjemci vyplacena zji‰tûná ãástka po pfiezkoumání sníÏena je‰tû o sankci odpovídající rozdílu

mezi ãástkou poÏadovanou a zji‰tûnou ãástkou po pfiezkoumání zpÛsobilosti v˘dajÛ.

2. Sankãní systém: v pfiípadû poru‰ení/nedodrÏení podmínek uveden˘ch v Pravidlech bude Ïadateli po pfiípadnû

proveden˘ch korekcích a sankci dle bodu 1b) sníÏena dotace následujícím zpÛsobem:

– A: o 10% ãástky dotace po pfiezkoumání zpÛsobilosti Îádosti o proplacení,

– B: o 50% ãástky dotace po pfiezkoumání zpÛsobilosti Îádosti o proplacení,

– C: o100% (pfied proplacením finanãních prostfiedkÛ na úãet pfiíjemce dotace se jedná o ukonãení adminis-

trace Îádosti, po proplacení finanãních prostfiedkÛ na úãet pfiíjemce dotace se jedná o vymáhání dluÏné

ãástky) a pfiíjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanãní prostfiedky (vratku) v pfiedepsané v˘‰i vã.

penále.

– D: splnûní nápravného opatfiení uloÏeného ze strany SZIF.

Za kaÏdou podmínkou, která stanovuje Ïadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za poru‰ení/nedodrÏení této

povinnosti, a to pfiíslu‰n˘m písmenem [A] [B] [C] a nebo je uloÏeno opatfiení k nápravû [D].

– Sankce se nekumulují – (tzn., Ïe nerozhoduje, zda pfiíjemce dotace pfiípadnû poru‰í jednu nebo ‰est pod-

mínek napfi. pod kategorií A – vÏdy se bude z titulu uloÏení této sankce poÏadovat sníÏení nebo navráce-

ní za pfiíslu‰nou etapu ve v˘‰i 10%).

– Platí dominance kategorií – (tzn., Ïe pfiíjemci dotace se sniÏuje dotace podle poru‰ení podmínky s nejvy‰‰í

kategorií – C > B >A.).

– V pfiípadû, Ïe se stanovená podmínka skládá z nûkolika dílãích podmínek (napfi. v˘ãet dokumentÛ, které

má pfiíjemce dotace odevzdat) bude chápáno poru‰ení i jen jedné dílãí podmínky jako poru‰ení celé vlast-

ní podmínky.

V pfiípadû uloÏení sankce, resp. provedení korekce pfii autorizaci platby bude Ïadatel písemnû vyrozumûn.

16. ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

V pfiípadû potfieby mÛÏe MZe jako ¤ídící orgán EAFRD po dohodû se SZIF jako akreditovanou platební agenturou provést

kdykoli zpfiesnûní nebo zmûnu tûchto Pravidel.

17. PLATNOST A ÚâINNOST

Tato Pravidla nab˘vají platnosti a úãinnosti dnem schválení a podpisu ministra zemûdûlství âR.

V Praze dne Mgr. Petr Gandaloviã

ministr zemûdûlství
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âÁST B
SPECIFICKÉ PODMÍNKY 
PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZÁKLADù PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OPAT¤ENÍ IV.2.1. REALIZACE PROJEKTÒ SPOLUPRÁCE

1.  Popis podopatfiení

Dotace bude poskytována na projekty národní spolupráce na území âeské republiky, s cílem povzbudit spolupráci mezi

místními akãními skupinami na území âeské republiky a na projekty mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit spoluprá-

ci mezi MAS a jin˘mi skupinami, pracujícími na principech LEADER v rámci ãlensk˘ch státÛ EU a na území tfietích zemí.

Smyslem tohoto opatfiení je vyuÏití pfiíkladÛ nejlep‰í praxe k posílení inovaãních postupÛ a pfienosu znalostí.

Dle tûchto pravidel projekt Spolupráce jiÏ nespoãívá pouze ve spoleãné v˘mûnû informací ãi know – how bez zfiejmého

vyústûní v realizaci konkrétního projektu/v˘stupu, ale pfiedstavuje úãast MAS na realizaci spoleãnû zvoleného projektu

s jinou MAS, nebo se subjektem, kter˘ uplatÀuje pfiístup Leader v jiném regionu. Pfiínosem spolupráce na spoleãném pro-

jektu je posílení místních aktivit a dal‰ích prioritních efektÛ, vyuÏitím spoleãn˘ch zájmÛ a idejí nûkolika partnerÛ.

Jednotliví partnefii projektu Spolupráce tak vnesou do projektu vlastní zku‰enosti a identitu, kter˘mi obohatí jeho v˘sled-

nou realizaci o dal‰í pfiidanou hodnotu.

Základní my‰lenkou ve vztahu k ose LEADER je pfiedev‰ím zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech, posílení eko-

nomického potenciálu a zhodnocení pfiírodního a kulturního dûdictví venkova spolu s posílením fiídících a administrativ-

ních schopností na venkovû. Projekty jsou vybírány na základû preferenãních kritérií.

2. Zámûry

a) Realizace projektÛ národní spolupráce

b) Realizace projektÛ mezinárodní spolupráce

3. Definice pfiíjemce dotace z âR

Pfiíjemci dotace mohou b˘t MAS s právní formou obecnû prospû‰ná spoleãnost podle zákona ã. 248/1995 Sb., o obec-

nû prospû‰n˘ch spoleãnostech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, obãanské sdruÏení podle zákona ã.83/1990 Sb., o sdruÏo-

vání obãanÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zájmové sdruÏení právnick˘ch osob podle § 20, písm. f) zákona ã. 40/1964

Sb., Obãansk˘ zákoník, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Îadatel/pfiíjemce dotace v tomto opatfiení je pro potfieby PRV naz˘ván „Místní akãní skupina“ (MAS).

MAS nemÛÏe b˘t obãanské sdruÏení podle § 829 zákona ã. 40/1964 Sb., Obãansk˘ zákoník.

4. Druh a v˘‰e dotace

Druh dotace: pfiímá nenávratná dotace

Maximální v˘‰e dotace:

a) Pfiíprava projektu Spolupráce a Koordinace projektu Spolupráce max. 100% zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch

je stanovena dotace.

b) Vlastní realizace projektu Spolupráce max. 100% zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace v pfií-

padû, Ïe se ãerpají zpÛsobilé v˘daje definované dle opatfiení IV.2.1. Realizace projektu spolupráce,

I.3.1 Dal‰í odborné vzdûlávání a informaãní ãinnost, III.3.1 Vzdûlávání a informace a II.2.4.2

Neproduktivní investice v lesích. V ostatních pfiípadech max. 90 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je

stanovena dotace. 
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Pfiíspûvek EU ãiní 80 % vefiejn˘ch zdrojÛ.

Pfiíspûvek âR ãiní 20 % vefiejn˘ch zdrojÛ.

Minimální v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace pro projekt národní Spolupráce je 150 000 Kã.

Minimální v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace pro projekt mezinárodní Spolupráce je 300 000 Kã.

Maximální v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ pro 1 projekt národní nebo mezinárodní Spolupráce, ze kter˘ch je stanovena dotace,

je 5 000 000 Kã1.

Projekt nesmí zakládat vefiejnou podporu, dle Smlouvy o zaloÏení ES, ãl. 87 – projekt je realizován ve vefiejném zájmu

a nepfiiná‰í ekonomickou v˘hodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenaru‰uje soutûÏ na vnitfiním trhu EU a nemá

dopad na obchod mezi ãlensk˘mi státy EU. Projekt nesmí naru‰it soutûÏ pfiená‰ením v˘hody na soukrom˘ subjekt (napfi.

investicí do pronajatého majetku). Projekt nesmí podpofiit soukrom˘ subjekt.

Projekty vykazující souãasnû následující znaky, zakládají vefiejnou podporu a jsou v rámci opatfiení IV.2.1. nepfiípustné:

a) podpora je poskytnutá z vefiejn˘ch prostfiedkÛ;

b) udûlení podpory pfiiná‰í v˘hodu pro dan˘ subjekt nebo odvûtví v˘roby a podpora je selektivní – zv˘hodÀuje urãi-

té subjekty nebo odvûtví v˘roby, nejedná se o obecné opatfiení;

c) je naru‰ena nebo hrozí naru‰ení soutûÏe;

d) podpora ovlivní obchod mezi ãlensk˘mi státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh

a potom jako dal‰í hledisko se bere v potaz ovlivnûní obchodu mezi ãlensk˘mi státy).

5. V˘daje, které jsou zpÛsobilé ke spolufinancování

Dotaci lze poskytnout na v˘daje související s následující ãinností:

a) Pfiíprava projektu Spolupráce (PPS), 

b) Koordinace projektu Spolupráce bûhem realizace (KPS), 

c) Vlastní realizace projektu Spolupráce pfies zpÛsobilé v˘daje zvoleného hlavního a vedlej‰ích opatfiení PRV.

Jeden projekt spolupráce mÛÏe kombinovat pro vlastní realizaci projektu spolupráce zpÛsobilé v˘daje z jednoho hlavní-

ho a maximálnû dvou vedlej‰ích opatfiení v rámci Realizace projektu Spolupráce. Mimo to samozfiejmû ãerpá v˘daje z opat-

fiení IV.2.1. urãené pro pfiípravu a koordinaci. ZpÛsobilé v˘daje musí b˘t vyuÏity pro plnûní cílÛ pfiíslu‰ného hlavního i ved-

lej‰ích opatfiení.

V˘daje uskuteãnûné v rámci projektu Spolupráce jsou v souladu s obecn˘mi podmínkami zpÛsobilé od 1.1. 2007 po

podpis Dohody o poskytnutí dotace v pfiípadû PPS; od 1.1. 2007 po zaregistrování Ïádosti o proplacení v˘daje na nákup

nemovitosti; ostatní v˘daje (KPS a vlastní realizace projektu spolupráce) jsou zpÛsobilé, jestliÏe vznikly a byly skuteã-

nû uhrazeny nejdfiíve v den shodn˘ s datem podpisu Dohody o poskytnutí dotace po datum podání Îádosti o propla-

cení.

Schválené projekty mezinárodní Spolupráce budou prezentovány speciálnímu orgánu pro projekty Spolupráce zfiízenému

Evropskou komisí.

Minimální v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace v projektu v rámci vybraného hlavního opatfiení/podo-

patfiení musí b˘t alespoÀ 75 % z celkové ãástky na Realizaci projektu Spolupráce.

Konkrétní skupiny poloÏek (kódy) vãetnû závazného pfiehledu maximálních hodnot nûkter˘ch v˘dajÛ jsou uvedeny v pfií-

loze ã. 6.

a) Pfiíprava projektu Spolupráce (PPS)

Pfiedstavuje soubor pfiípravn˘ch a podpÛrn˘ch aktivit v‰ech pfiíjemcÛ dotace dle jedné Ïádosti o dotaci pfii pfiípravû pro-

jektu Spolupráce. Pfied zahájením urãitého projektu bude zpracován projekt dle osnovy v pfiíloze ã. 3. 

Zámûr a) Maximální v˘‰e uznateln˘ch nákladÛ na PPS je 10 % z celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena

dotace na cel˘ projekt Spolupráce, maximálnû v‰ak 200 000 Kã, a musí mít prokazatelnou pfiímou souvislost s projektem

Spolupráce.

Zámûr b) Maximální v˘‰e uznateln˘ch nákladÛ na PPS je 20 % z celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena

dotace na cel˘ projekt Spolupráce, maximálnû v‰ak 400 000 Kã, a musí mít prokazatelnou pfiímou souvislost s projektem

Spolupráce.

1 V zámûru b) se jedná o max. v˘‰ku zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace pro ãeskou ãást projektu Spolupráce.
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ZpÛsobilé v˘daje v rámci PPS jsou (dle pfiílohy ã. 6):

– pfiíprava projektové dokumentace ,

– pfiíprava technické dokumentace,

– poradenské a odborné sluÏby (napfi. tématické studie, poradenství), 

– mzdové náklady na zamûstnance, cestovné, ubytování, pfieklady, reÏijní náklady související s realizací pro-

jektu spolupráce pro KMAS/KMAS âR a PMAS âR; 

(na základû pracovní smlouvy, smlouvy o dílo, dohody o pracovní ãinnosti, v˘platní listiny, doho-

dy o provedení práce, na základû odpovídajících úãetních dokladÛ – za ubytování, za pfieklady,

za náklady na cestování – dle zákoníku práce, hrazení cestovních nákladÛ pfii pracovních cestách

zamûstnancÛ – a dle aktuálního pokynu MF o prÛmûrn˘ch cenách pohonn˘ch hmot, osobní

náklady).

Z hlediska zv˘‰en˘ch nárokÛ na pfiípravu projektu Spolupráce mÛÏe KMAS/KMAS âR ãerpat vy‰‰í ãástku zpÛsobil˘ch v˘da-

jÛ na PPS neÏ PMAS âR. 

b) Koordinace projektu Spolupráce bûhem realizace (KPS)

Pfiedstavuje soubor podpÛrn˘ch aktivit v‰ech pfiíjemcÛ dotace dle jedné Ïádosti o dotaci pfii realizaci projektu Spolupráce.

Zámûr a) Maximální v˘‰e uznateln˘ch nákladÛ na KPS je 15 % z celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena

dotace na cel˘ projekt Spolupráce, maximálnû v‰ak 300 000 Kã, a musí mít prokazatelnou pfiímou souvislost s projektem

Spolupráce.

Zámûr b) Maximální v˘‰e uznateln˘ch nákladÛ na KPS je 30 % z celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena

dotace na cel˘ projekt Spolupráce, maximálnû v‰ak 400 000 Kã, a musí mít prokazatelnou pfiímou souvislost s projektem

Spolupráce.

ZpÛsobilé v˘daje v rámci KPS jsou (dle pfiílohy ã. 6):

– mzdové náklady na zamûstnance, cestovné, ubytování, pfieklady, reÏijní náklady související s realizací pro-

jektu spolupráce pro KMAS/KMAS âR a PMAS âR; 

(dle odpovídajících úãetních dokladÛ; osobní náklady – na základû pracovní smlouvy, smlouvy o dílo, doho-

dy o pracovní ãinnosti, v˘platní listiny, dohody o provedení práce, cestovní náklady – za ubytování, dle

zákoníku práce, hrazení cestovních nákladÛ pfii pracovních cestách zamûstnancÛ a dle aktuálního pokynu

MF o prÛmûrn˘ch cenách pohonn˘ch hmot, pfieklady),

– poradenské a odborné sluÏby,

– propagace projektu spolupráce.

Z hlediska zv˘‰en˘ch nárokÛ na koordinaci projektu Spolupráce mÛÏe KMAS/KMAS âR ãerpat vy‰‰í ãástku zpÛsobil˘ch

v˘dajÛ na KPS neÏ PMAS âR. 

c) Vlastní realizace projektu Spolupráce

Realizace projektu je fyzická realizace schváleného projektu Spolupráce. Typy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ vypl˘vají z vymezení

definovan˘ch u pfiíslu‰n˘ch vybran˘ch opatfiení os I, II, III a IV v PRV. 

DPH je zpÛsobil˘m v˘dajem za podmínky, Ïe Ïadatel není plátcem DPH.

ZpÛsobilé v˘daje pro formu financování vûcn˘m plnûním:

Vûcn˘m plnûním lze uplatÀovat jako zpÛsobilé v˘daje pouze stavební práce a dobrovolnou neplacenou práci, které se

vztahují k cílÛm projektu. Stavební materiál nelze uplatnit formou vûcného plnûní. Stavební práce a dobrovolnou nepla-

cenou ãinnost je nutné pfiesnû zaevidovat a prokazateln˘m zpÛsobem ocenit. 

U MAS mohou ãinnost vykonávat osobnû její statutární zástupci, zamûstnanci. Konkrétní ãinnost vykázaná vûcn˘m plnû-

ním nemÛÏe b˘t proplacena dvakrát. Zamûstnanec MAS nemÛÏe provádût dobrovolnicky takovou práci, kterou má ve své

bûÏné pracovní náplni.
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Pfii podání Îádosti o proplacení je nutno pfiedloÏit: 

– ãestné prohlá‰ení/smlouvu se základními údaji o poskytovateli dobrovolné neplacené ãinnosti, popis

a ãasov˘ harmonogram ãinností vykonávan˘ch v rámci dobrovolné neplacené práce ,

– v˘kaz práce poskytovatele dobrovolné neplacené ãinnosti nebo stavební deník veden˘ v souladu s pfiílo-

hou 5 vyhlá‰ky ã. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

– v pfiípadû stavebních prací rozpoãet dle katalogu cen stavebních prací RTS a.s. Brno

– v˘poãet ocenûní, pokud to nevypl˘vá z pfiedchozích dokumentÛ.

Jako sazebník pro stanovení v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ pro stavební práce se pouÏije katalog stavebních prací (RTS, a.s.

Brno). V rámci vûcného plnûní stavebních prací ze strany Ïadatele nelze nárokovat ãinnosti, které nejsou uvedeny v kata-

logu stavebních prací (RTS, a.s., Brno). Jako sazebník pro ocenûní neplacené práce se pouÏije informaãní systém o prÛmûr-

n˘ch v˘dûlcích uveden˘ na portále Ministerstva práce a sociálních vûcí (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky), kde lze

vyhledat aktuální v˘‰i mezd v jednotliv˘ch krajích pro konkrétní obory. PouÏije se v˘‰e mzdy a sazba uvedená pro obdo-

bí, v nûmÏ náklady vznikly. Ocenûní nesmí pfiesáhnout obvyklou v˘‰i v místû a ãase realizace projektu. 

Îadatel stanoví v projektu harmonogram a rozsah prací ve fyzick˘ch jednotkách. V projektu popí‰e Ïadatel konkrétní ãin-

nosti, které hodlá realizovat formou vûcného plnûní. V projektu Spolupráce uvede Ïadatel kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, které

hodlá realizovat formou vûcného plnûní. Kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uvedené v projektu se musí shodovat s kódy uveden˘-

mi v Îádosti o dotaci. V pfiípadû stavebních prací Îadatel fiádnû povede stavební deník v souladu s pfiílohou 5 vyhlá‰ky ã.

499/2006 Sb. V pfiípadû ostatní dobrovolné neplacené práce povede Îadatel fiádné v˘kazy pracovníkÛ. Ve stavebním dení-

ku i ve v˘kazu pracovníkÛ musí b˘t uvedeny pfiedev‰ím tyto údaje: 

– jména a podpisy osob pracujících na projektu

– popis a mnoÏství uveden˘ch prací

– datum a ãasov˘ postup prací

Stavební práce realizované formou vûcného plnûní Ïadatel oznaãí v soupisu stavebních prací s v˘kazem v˘mûr a v poloÏ-

kovém rozpoãtu, kter˘ se podává jako povinná pfiíloha pfii podání Îádosti o proplacení. Poskytnutí stavebních prací v rámci

vûcného plnûní nepodléhá reÏimu zadávání vefiejn˘ch zakázek. Stavební materiál pouÏit˘ pfii v˘stavbû z hlediska v˘bûru

dodavatele se fiídí podmínkami uveden˘mi v obecné ãásti Pravidel (kapitola ã. 11 Zadávání zakázek Ïadatelem/pfiíjemcem

dotace).

6. V˘daje, které nejsou zpÛsobilé ke spolufinancování

– nákup pouÏitého zafiízení,

– nákup mobilních dopravních prostfiedkÛ,

– DPH za pfiedpokladu, Ïe Ïadatel/pfiíjemce je plátcem DPH,

– poji‰tûní majetku pofiízeného z dotace,

– bankovní poplatky.

7. Formy financování

– bezhotovostní platba,

– hotovostní platba,

– vûcné plnûní ze strany Ïadatele/pfiíjemce dotace, v pfiípadû dobrovolnické práce lze uplatnit tento v˘daj

pouze v rámci vlastní realizace projektu Spolupráce a je nutné tento v˘daj specifikovat v Îádosti o dotaci

a v Îádosti o proplacení. 
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8. Kriteria pfiijatelnosti 

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecn˘ch podmínek.

1. Minimálnû jedna z MAS1 musí b˘t schválena k podpofie z opatfiení IV.1.1. V zámûru a) musí tato schválená Místní akãní

skupina mít podepsanou a platnou Dohodu se SZIF v rámci opatfiení IV.1.1.; C.

V zámûru b) musí tato schválená Místní akãní skupina mít podepsanou a platnou Dohodu se SZIF nebo v pfiípadû, Ïe

je ze zahraniãí, pfiedloÏí KMAS âR doklad (podepsanou smlouvu s pfiíslu‰n˘m orgánem nebo jin˘ doklad o schválení),

Ïe tato zahraniãní MAS byla schválena k podpofie dle ãl.63, písm. a) nafiízení Rady (ES) ã. 1698/2005, C; 

2. Území pÛsobnosti MAS âR má 10 000 aÏ 100 000 obyvatel a mûsta s max. 25 000 obyvateli; pfii pfiíjmu Îádosti o dota-

ci C, v prÛbûhu realizace D, jinak C. 

3. Území pÛsobnosti MAS âR je vymezeno hranicí, která ohraniãuje katastrální území v‰ech okrajov˘ch obcí zahrnut˘ch

do území pÛsobnosti MAS âR; pfii pfiíjmu Îádosti o dotaci C, v prÛbûhu realizace D, jinak C.

4. MAS âR tvofií partnerství mezi vefiejn˘m2 a soukrom˘m sektorem vãetnû neziskového; pfii pfiíjmu Îádosti o dotaci C,

v prÛbûhu realizace D, jinak C.

5. âlenové, resp. partnefii MAS âR musí mít na území pÛsobnosti MAS âR trvalé bydli‰tû, sídlo nebo provozovnu nebo

musí prokazatelnû na daném území místnû pÛsobit; pfii pfiíjmu Îádosti o dotaci C, v prÛbûhu realizace D, jinak C.

6. Rozhodovací orgány KMAS/KMAS âR musí b˘t tvofieny minimálnû z 50 % zástupci soukromé sféry (napfi. ekonomic-

k˘ch, sociálních partnerÛ, zástupcÛ obãanské spoleãnosti) a maximálnû z 50 % zástupci vefiejné sféry3; pfii pfiíjmu

Îádosti o dotaci C, v prÛbûhu realizace D, jinak C

7. KMAS/KMAS âR byla zaloÏena minimálnû 6 mûsícÛ pfied datem zaregistrování Ïádosti o dotaci v rámci opatfiení

IV.2.1. PRV (toto kritérium se nevztahuje ke sluãování/dûlení jiÏ dfiíve existujících MAS âR nebo zmûnû právní formy

dfiíve existující MAS âR)4; C

8. KMAS/KMAS âR má zaji‰tûného manaÏera pro realizaci projektu Spolupráce v pracovnû právním vztahu na cel˘ ãi ãás-

teãn˘ úvazek a smluvnû zaji‰tûné úãetní sluÏby.

9. Projekt Spolupráce musí b˘t pfiifiazen k jednomu hlavnímu opatfiení PRV viz pfiíloha ã. 5 Seznam pfiijateln˘ch opatfie-

ní PRV pro projekty Spolupráce a musí splnit cíl hlavního zvoleného opatfiení, C;

10. Projekt musí b˘t realizován na území pÛsobnosti smluvních partnerÛ Spolupráce, C; dopad na ‰ir‰í území je moÏn˘.

11. Projekt je v souladu s pfiíslu‰nou právní úpravou, C;

12. Na pfiípravû projektu Spolupráce se musí úãastnit v‰ichni partnefii – kromû partnerÛ, ktefií pfiistoupí v prÛbûhu reali-

zace. Partner, kter˘ pfiistoupil k projektu Spolupráce aÏ po podpisu Dohody musí projekt alespoÀ spoleãnû realizovat

a mít spoleãn˘ personál, C;

13. Projekt musí b˘t realizován spoleãnû v‰emi partnery, v‰ichni partnefii realizují spoleãnû aspoÀ ãást projektu, C;

14. Na projektu musí pracovat spoleãn˘ personál v‰ech zúãastnûn˘ch partnerÛ (zástupce kaÏdého partnera provádí

v rámci realizace projektu minimálnû jednu v˘znamnou aktivitu), personál PMAS spolupracuje s KMAS a zároveÀ 

s KMAS âR na fiízení a koordinaci projektu,C;

15. Projekt Spolupráce je v souladu s cíly Strategického plánu Leader (dále jen SPL) nebo Integrované strategie území

(dále jen ISÚ) ãi jiného strategického rozvojového dokumentu MAS, C;

16. Projekt musí b˘t realizován ve vefiejném zájmu a nezv˘hodÀovat ekonomicky jeho vlastníka ani jeho provozovatele,

nesmí naru‰it soutûÏ na vnitfiním trhu EU a nemá dopad na obchod mezi ãlensk˘mi státy EU (blíÏe viz pfiíloha ã. 8), C;

17. V‰echny MAS âR splÀují podmínky definice pfiíjemce dotace, C

18. Projekt musí v rámci preferenãních kritérií dosáhnout minimálnû 10 bodÛ v ãásti 1 a zároveÀ. minimálnû 3 body 

v ãásti 2.

19. Zahraniãní partnefii projektu Spolupráce musí pracovat na principech LEADER dle ãl. 61 a 62 nafiízení Rady (ES) ã.

1698/2005, o podpofie rozvoje venkova z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova a ãl. 37 odst. 3 nafiíze-

ní Komise (ES) ã. 1974/2006, kter˘m se stanoví podrobná pravidla pro pouÏití nafiízení Rady (ES) ã. 1698/2005, C;

1 MÛÏe se jednat o Koordinaãní MAS, v rámci projektu mezinárodní spolupráce to mÛÏe b˘t i Koordinaãní MAS âR i zahraniãní MAS.
2 Vefiejnou sférou se rozumí: Obce, svazky obcí, právnické osoby zfiízené ze 100 % státem nebo krajem.
3 Rozhodovací orgán MAS – tj. valná hromada nebo správní rada, pfiípadnû jin˘ orgán vypl˘vající z dokladÛ o právní zpÛsobilosti MAS. 
4 ZaloÏení znamená u Obecnû prospû‰né spoleãnosti podepsání zákládající smlouvy v‰emi zakladateli, u   Obãanského sdruÏení jeho

registraci dle zákona 83/1990 Sb., u Zájmového sdruÏení právnick˘ch osob uzavfiení písemné zakladatelské smlouvy zakladateli nebo
schválení zaloÏení sdruÏení na ustavující ãlenské schÛzi. ZaloÏen˘ subjekt musí splÀovat podmínku partnerství mezi soukrom˘m a vefiej-
n˘m sektorem.
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9. Dal‰í podmínky

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné ãásti pravidel.

1. V pfiípadû odstoupení jedné nebo více MAS, kdy v projektu Spolupráce nezbude Ïádná MAS realizující SPL v rámci

opatfiení IV.1.1., bude projekt Spolupráce ukonãen. Stejnû tak bude projekt Spolupráce ukonãen, pokud bude ukon-

ãena podpora této MAS v rámci opatfiení IV.1.1. nebo pokud v projektu zbude pouze 1 MAS, D jinak C;

2. K jiÏ zaregistrovanému projektu národní Spolupráce, nelze dodateãnû pfiibrat partnera z ãlenské zemû EU, nebo

z tfietí zemû, C.

3. KaÏdá MAS âR se musí na projektu národní Spolupráce podílet minimálnû 7 % celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kte-

r˘ch je stanovena dotace. KaÏdá MAS âR se musí na projektu mezinárodní Spolupráce podílet minimálnû 7 % celko-

v˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace urãen˘ch pro ãeskou ãást projektu. V pfiípadû spolufinanco-

vání projektu je do tûchto 7 % zapoãítávána i spolufinancovaná ãástka. 

4. Finanãní prostfiedky a s nimi spojené ãinnosti lze v projektu po posouzení pfiedloÏeného Hlá‰ení o zmûnách pfiesou-

vat mezi partnery MAS âR aÏ do v˘‰e 20 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ celého projektu, ze kter˘ch je stanovena dotace.

Pfiesouvání vy‰‰í ãástky není moÏné, v prÛbûhu realizace D, jinak C;

5. V pfiípadû pfiijetí nového partnera v prÛbûhu realizace projektu Spolupráce, lze ãást zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je

stanovena dotace (max. 20% z celého projektu), po posouzení pfiedloÏeného Hlá‰ení o zmûnách na CP SZIF, pfievést

na nového partnera (pouze z âR) s tím, Ïe se nenavy‰ují celkové zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace,

pfiínos ani úãel projektu se nemûní a zmûna nebude mít vliv na bodov˘ zisk projektu v rámci preferenãních kritérií.

Nov˘ partner musí zároveÀ prokázat spoleãnou realizaci a spoleãn˘ personál, v prÛbûhu realizace D, jinak C;

6. V pfiípadû odstoupení partnera PMAS âR od projektu Spolupráce je moÏné jej nahradit jin˘m adekvátním partnerem

PMAS âR a jemu pfiiznaná ãást finanãních prostfiedkÛ bude pfiidûlena náhradnímu partnerovi po posouzení pfiedlo-

Ïeného Hlá‰ení o zmûnách na CP SZIF s tím, Ïe se nenavy‰ují celkové zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dota-

ce, pfiínos ani úãel projektu se nemûní a zmûna nebude mít vliv na bodov˘ zisk projektu v rámci preferenãních krité-

rií. Odstoupení a náhrada PMAS âR musí b˘t oznámena souãasnû jedním Hlá‰ením o zmûnách. Náhradní partner musí

zároveÀ prokázat spoleãnou realizaci a spoleãn˘ personál, v prÛbûhu realizace D, jinak C;

7. V pfiípadû odstoupení partnera PMAS âR od projektu Spolupráce a bez schválení náhradního partnera nebude jemu

pfiiznaná ãást finanãních prostfiedkÛ pfierozdûlena mezi zb˘vající partnery projektu. D jinak C;

8. KMAS/KMAS âR nesmí odstoupit od projektu a zároveÀ nesmí b˘t v prÛbûhu (tj. od registrace projektu po podání

Ïádosti o proplacení) projektu mûnûna, C;

9. V prÛbûhu jednoho kalendáfiního roku mÛÏe MAS âR podat k registraci maximálnû 3 Ïádosti o dotaci, C;

10. KMAS/KMAS âR mÛÏe mít zaregistrovanou Ïádost o dotaci na projekt Spolupráce pro podporu v rámci tohoto opat-

fiení PRV jako Koordinaãní MAS maximálnû u 2 projektÛ Spolupráce v jednom kalendáfiním roce, D jinak C;

11. Nesmí dojít k poru‰ení âestného prohlá‰ení viz pfiíloha ã. 7, C (sankce je udûlena konkrétní MAS, která poru‰í skuteã-

nost uvedenou v ãestném prohlá‰ení);

12. LhÛta vázanosti projektu na úãel je 5 let od data podpisu Dohody, C; 

13. Îadatel neãerpá finanãní prostfiedky na v˘daje, pro které je poÏadována dotace z PRV, z rozpoãtov˘ch kapitol státní-

ho rozpoãtu, státních fondÛ nebo jin˘ch fondÛ Evropské Unie, C;

14. Podpofiené stavby a technologie nesmí b˘t bez souhlasu SZIF dále pronajímány ãi provozovány jin˘m subjektem mini-

málnû po dobu vázanosti projektu na úãel, C;

15. Îadatel/pfiíjemce dotace má prokazatelnû uspofiádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s rea-

lizací projektu. Tuto skuteãnost prokazuje Ïadatel/pfiíjemce dotace v pfiípadû kontroly na místû dokladem o vlastnic-

tví pozemkÛ ãi nemovitostí, kter˘ch se projekt t˘ká. Pokud je projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku pfied-

loÏí je‰tû také nájemní smlouvu na dobu nejménû pût let od podpisu Dohody. V pfiípadû spoluvlastnictví nemovitos-

ti je vyÏadován písemn˘ souhlas spoluvlastníkÛ nemovitostí vztahujících se k realizaci projektu, C;

16. V pfiípadû, Ïe jako zpÛsobil˘ v˘daj bude uplatnûn nákup samostatné budovy/pozemku, musí b˘t vyjasnûn vztah

k pozemku, na nûmÏ budova stojí k budovám, které se pfiípadnû na pozemku nacházejí (buì vlastnictví, nebo nájem-

ní smlouva na dobu urãitou – nejménû po dobu vázanosti projektu na úãel). Dotaci nelze vyuÏít na nákup spoluvlast-

nick˘ch podílÛ, vyjma pfiípadÛ, kdy se takto koupená nemovitost stane v˘luãn˘m vlastnictvím Ïadatele, C;

17. Projekt musí dodrÏovat dal‰í závazné podmínky, které jsou stanoveny na základû nafiízení Rady 1698/2005 a jeho pro-

vádûcích pfiedpisÛ nebo pravidly pfiíslu‰n˘ch opatfiení/podopatfiení, které jsou uvedeny v pfiíloze ã. 6 tûchto Pravidel.

Závazné podmínky musí b˘t povinnû dodrÏeny v pfiípadû hlavního opatfiení. Vedlej‰í opatfiení musí splÀovat Závazné

podmínky pro vedlej‰í opatfiení, ze kter˘ch projekt kombinuje zpÛsobilé v˘daje, C;

18. V rámci zámûru b) budou v‰echny povinné a nepovinné pfiílohy vãetnû dokumentace projektu pfiedkládány vÏdy

i s pfiekladem do ãeského jazyka (soudní pfieklad není tfieba), D, jinak C; 
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10. Seznam pfiíloh

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci; C

1. Smlouva o Spolupráci nebo pfiedbûÏná smlouva o Spolupráci podepsaná v‰emi partnery (Letter of intent) nebo âest-

né prohlá‰ení v‰ech partnerÛ projektu Spolupráce se závazkem podepsat Smlouvu o Spolupráci nejpozdûji ke dni

podpisu Dohody se SZIF) – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie;

2. Dokumentace projektu Spolupráce – povinná osnova projektu se spoleãn˘mi povinn˘mi údaji je vymezena v pfiíloze

ã. 3; osnova projektu v pfiípadû „neinvestiãního projektu“ mÛÏe nahradit projekt návrhu Spolupráce. 

3. DoloÏení právní subjektivity od v‰ech partnerÛ projektu Spolupráce:

– Zámûr a)MAS âR: v˘pis z obchodního rejstfiíku nebo jiné osvûdãení právní subjektivity, které je v souladu s defini-

cí pfiíjemce dotace – nesmí b˘t star‰í 3 mûsícÛ od data podání Îádosti. V pfiípadû, Ïe subjekt není zapsán v obchod-

ním rejstfiíku, doklad o jmenování statutárního zástupce – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie;

– Zámûr b) MAS: DoloÏení právní subjektivity od v‰ech MAS âR projektu Spolupráce, které je v souladu s definicí

pfiíjemce dotace – nesmí b˘t star‰í 3 mûsícÛ od data podání Ïádosti. V pfiípadû, Ïe subjekt není zapsán v obchod-

ním rejstfiíku, doklad o jmenování statutárního zástupce – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie a od zahraniãních

MAS doloÏení právní subjektivity nebo ãestné prohlá‰ení, Ïe partnefii jsou MAS a pracují na principech Leader nebo

potvrzení ¤O PRV ãlenského státu nebo potvrzení Evropské komise, Ïe partner je MAS – originál nebo úfiednû ovû-

fiená kopie;

4. Doklad o historii KMAS/KMAS âR pokud v posledních 6 mûsících pfied datem podání Ïádosti o registraci projektu

v rámci opatfiení IV.2.1. PRV do‰lo ke slouãení/dûlení jiÏ dfiíve existujících MAS nebo ke zmûnû právní formy dfiíve exi-

stujících MAS, dokládá Ïadatel i v˘pis z obchodního rejstfiíku nebo jiné osvûdãení právní subjektivity i za dfiíve existu-

jící MAS, vãetnû dokladu o pfiedání ãinnosti MAS – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie;

5. âást SPL nebo ISÚ (celkové strategie) nebo jin˘ rozvojov˘ dokument území MAS s popisem cílÛ a zamûfiení projektu

Spolupráce od v‰ech partnerÛ – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie; 

6. V pfiípadû, Ïe pfiedmûtem projektu je stavba:

– Pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlá‰ení stavby nebo jiné opatfiení stavebního úfiadu nahrazující sta-

vební povolení. V pfiípadû, Ïe není tfieba v˘‰e uveden˘ch rozhodnutí ãi opatfiení, pak ãestné prohlá‰ení Ïadatele

(uvedené v pfiíloze ã. 7 tûchto Pravidel), Ïe pro dan˘ projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánová-

ní a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zapotfiebí stavebního povolení ani ohlá‰ení

stavby ani jiného opatfiení stavebního úfiadu (doporuãuje se toto ãestné prohlá‰ení zkonzultovat se stavebním úfia-

dem nebo si vyÏádat stanovisko stavebního úfiadu, Ïe na dan˘ projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zapotfiebí stavebního povolení ani ohlá-

‰ení stavby ani jiného opatfiení stavebního úfiadu) – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie (moÏno vrátit Ïadateli); 

– Technická dokumentace pfiedkládaná ke stavebnímu fiízení v pfiípadû stavebního fiízení k pfiedmûtu projektu – pro-

stá kopie;

– PÛdorys stavby/pÛdorys dispozice technologie/nákres stezky ãi trasy v odpovídajícím mûfiítku – pokud není pfiílohou

technická dokumentace pfiedkládaná ke stavebnímu fiízení – prostá kopie;

– Kopie katastrální mapy vystavená pfiíslu‰n˘m katastrálním úfiadem (pfiípadnû jin˘m pfiíslu‰n˘m úfiadem) s vyznaãe-

ním lokalizace pfiedmûtu projektu v souladu s v˘pisem z katastru nemovitostí – prostá kopie;

7. V pfiípadû nákupu stavby a/nebo pozemku, kter˘ bude zpÛsobil˘m v˘dajem, znaleck˘ posudek, ne star‰í 12 mûsícÛ

k datu podání Îádosti – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie;

8. Ostatní povinné pfiílohy, vypl˘vající ze seznamu pfiíloh podle pfiifiazení projektu Spolupráce ke zvolenému hlavnímu

opatfiení PRV – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie (moÏno vrátit Ïadateli);

9. âestné prohlá‰ení Ïadatele pfii podání Ïádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, podepsané KMAS/KMAS âR pro-

jektu Spolupráce; závazn˘ vzor pfiíloha ã. 7 – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie;

10. Doklad o pracovnû právním vztahu manaÏera KMAS/KMAS âR, prostá kopie nebo âestné prohlá‰ení manaÏera

KMAS/KMAS âR pro realizaci projektÛ Spolupráce (závazn˘ vzor viz pfiíloha ã. 9) – originál nebo úfiednû ovûfiená

kopie;

11. Doklad o smluvním zaji‰tûní úãetních sluÏeb pro KMAS/KMAS âR – prostá kopie; 

12. Seznam ãlenÛ KMAS/KMAS âR; vzor pfiíloha ã. 10 – originál;

13. Seznam ãlenÛ rozhodovacích orgánÛ KMAS/KMAS âR (rozhodovací orgán – napfi. valná hromada, správní rada); vzor

pfiíloha ã. 11 – originál;

14. Povûfiení zmocnûného zástupce KMAS/KMAS âR – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie
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b) Nepovinné pfiílohy pfiedkládané k Îádosti o dotaci.

1. Zápis z projednávání projektu komunitním zpÛsobem potvrzen˘ v‰emi partnery, vã. prezence a poãtu zúãastnûn˘ch

– originál nebo ovûfiená kopie;

2. Doklad o pfiípravû projektu spolupráce ze zdrojÛ EU nebo âR (doklad o registraci Îádosti) – prostá kopie;

3. Doklad o realizaci projektu spolupráce ze zdrojÛ EU nebo âR (doklad o schválení Îádosti a zároveÀ doklady o prÛbû-

hu a v˘stupu realizace – max. 10 str.) – prostá kopie;

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody; C.

1. Smlouva o Spolupráci (pokud nebyla doloÏena pfii zaregistrování) – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie;

2. Ostatní povinné pfiílohy, vypl˘vající ze seznamu pfiíloh podle pfiifiazení projektu Spolupráce ke zvolenému hlavnímu

opatfiení PRV – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie;

3. Potvrzení finanãního úfiadu, Ïe v‰ichni pfiíjemci dotace MAS âR mají vypofiádány splatné závazky vÛãi finanãním úfia-

dÛm. Datum tohoto potvrzení nesmí b˘t star‰í neÏ datum zaregistrování Îádosti o dotaci – prostá kopie;

4. Doklad KMAS/KMAS âR o pracovnû právním vztahu manaÏera projektu Spolupráce a smluvní zaji‰tûní úãetních slu-

Ïeb – prostá kopie.

5. Doklad o vedení (popfi. zfiízení) bankovního úãtu ve vlastnictví Ïadatele (KMAS/KMAS âR a PMAS âR), na kter˘ bude

Ïadateli poskytnuta dotace – prostá kopie

d) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o proplacení

1. Úãetní/daÀové doklady související s realizací zpÛsobil˘ch v˘dajÛ (napfi. faktury, paragony) – originál nebo úfiednû ovû-

fiená kopie (moÏno vrátit pfiíjemci dotace); D

2. Doklad o uhrazení závazku dodavateli (napfi. v˘pis z bankovního úãtu vã. Smlouvy o vlastnictví úãtu – pokud byla

úhrada provádûna z jiného úãtu, neÏ kter˘ je uveden v Dohodû; pokladní doklad, na kterém oprávnûná osoba potvr-

dí pfiíjem hotovosti) – prostá kopie; D

3. Dokumentaci k zadávacímu fiízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu fiízení, kter˘ pfiíjemce dotace obdrÏel

pfii podpisu Dohody – Formuláfie jsou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách SZIF); D jinak C

4. Soupisky úãetních/daÀov˘ch dokladÛ ke zpÛsobil˘m v˘dajÛm (formuláfie jsou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách

SZIF) – originál ovûfien˘ podpisem statutárního zástupce KMAS/KMAS âR; D jinak C

5. PoloÏkov˘ rozpoãet projektu rozdûlen˘ do jednotliv˘ch kategorií dle ãíselníku zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. V pfiípadû staveb-

ních prací soupis stavebních prací s v˘kazem v˘mûr a poloÏkov˘ rozpoãet správnû rozdûlen˘ do odpovídajících kódÛ

zpÛsobil˘ch v˘dajÛ – originál ovûfien˘ podpisem statutárního zástupce KMAS/KMAS âR, D jinak C; 

6. V pfiípadû nákupu stavby/pozemku, jako zpÛsobilého v˘daje, kupní smlouva, ne star‰í 12 mûsícÛ k datu podání Ïádos-

ti,– originál(originál ovûfien˘ podpisem statutárního zástupce KMAS/KMAS âR) nebo úfiednû ovûfiená kopie (moÏno

vrátit pfiíjemci dotace), D jinak C;

7. V pfiípadû osobních nákladÛ: 

– v˘platní a zúãtovací listiny – prostá kopie D,

– pracovní v˘kazy (v pfiípadû zamûstnance, kter˘ se na realizaci projektu podílí pouze ãástí svého pracovního úvazku)

– prostá kopie D,

– doklad o existenci pracovnû-právního vztahu (pracovní smlouvy, dohody o pracovní ãinnosti, dohody o provedení

práce), – prostá kopie D;

8. V pfiípadû vûcného plnûní doklady k vûcnému plnûní:

– smlouvu se základními údaji o poskytovateli dobrovolné neplacené ãinnosti, popis a ãasov˘ harmonogram ãinností

vykonávan˘ch v rámci dobrovolné neplacené práce – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie; D jinak K,

– v˘kaz práce poskytovatele dobrovolné neplacené ãinnosti nebo stavební deník veden˘ v souladu s pfiílohou 5

vyhlá‰ky ã. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – prostá kopie; D, jinak K,

– v pfiípadû stavebních prací rozpoãet dle katalogu cen stavebních prací RTS a.s. Brno – prostá kopie; D, jinak K,

– v˘poãet ocenûní, pokud to nevypl˘vá z pfiedchozích dokumentÛ – prostá kopie; D, jinak K,.

9. KMAS/KMAS âR pfiedkládá Celkov˘ popis a dokumentaci z prÛbûhu realizace projektu Spolupráce vãetnû zmûn, ke

kter˘m do‰lo – prostá kopie D;

10. Ostatní povinné pfiílohy, vypl˘vající ze seznamu pfiíloh podle pfiifiazení projektu Spolupráce ke zvolenému hlavnímu

opatfiení PRV, prostá kopie D;
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11. V pfiípadû, Ïe je pfiedmûtem projektu stavba – kolaudaãní souhlas nebo oznámení stavebnímu úfiadu o uÏívání stav-

by podle zákona ã. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfied-

pisÛ – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie (moÏno vrátit pfiíjemci dotace), nebo ãestné prohlá‰ení pfiíjemce, Ïe pro

uÏívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem ã. 183/2006 Sb. kolaudaãní souhlas ani oznámení zapo-

tfiební; D jinak C

10. Seznam pfiíloh Pravidel

1) Mapa regionÛ NUTS 2 a adresa CP SZIF a regionálních odborÛ SZIF

2) Povinné údaje smlouvy o spolupráci a Vzor Smlouvy o národní a mezinárodní Spolupráci

3) Osnova projektu

4) Preferenãní kritéria

5) Seznam pfiijateln˘ch Opatfiení PRV pro projekty národní Spolupráce

6) âíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ dle pfiijateln˘ch opatfiení, závazn˘ch maximálních hodnot nûkter˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

a dal‰ích podmínek pro realizaci projektu Spolupráce

7) âestné prohlá‰ení Ïadatele pfii podání Ïádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova

8) Metodika k vefiejné podpofie

9) âestné prohlá‰ení manaÏera realizace projektÛ spolupráce

10) Seznam ãlenÛ/partnerÛ MAS

11) Seznam ãlenÛ rozhodovacího orgánu

12) Metodika stanovení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ v pfiípadû vyuÏití ãásti objektu, kter˘ je pfiedmûtem projektu, pro jiné úãely

neÏ jsou cíle a úãel opatfiení/podopatfiení 
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P¤ÍLOHA â. 1

Mapa regionÛ NUTS 2

Adresy regionálních odborÛ Státního zemûdûlského intervenãního fondu

Adresa centrálního pracovi‰tû Státního zemûdûlského intervenãního fondu

NUTS 2 Název RO SZIF Adresa

Stfiední âechy Praha a Stfiední âechy budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Jihozápad âeské Budûjovice Rudolfovská 80, 370 21 âeské Budûjovice

Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

Severov˘chod Hradec Králové Ulrichovo námûstí 810, 500 02 Hradec Králové

Jihov˘chod Brno Kotláfiská 53, 602 00 Brno

Stfiední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc

Moravskoslezsko Opava Horní námûstí 2, 746 57 Opava

Název CP SZIF Adresa

Praha Centrální pracovi‰tû Ve Smeãkách 33, 120 56 Praha 1

Doba 

pro pfiíjem

Ïádosti o dotaci

pondûlí, stfieda 8:00 – 16:30

úter˘, ãtvrtek 9:00 – 16:30

pátek 8:00 – 14:00
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P¤ÍLOHA 2

Povinné údaje smlouvy o spolupráci

(Smlouva o Spolupráci musí obsahovat následující údaje nebo mÛÏe b˘t pouÏit˘ vzor viz níÏe):

• Popis projektu Spolupráce;

• Koordinaãní MAS/KMAS âR (kontakty, adresa, zastoupená);

• Partnerské MAS (kontakty, adresa, zastoupená);

• Úãel a pfiínosy projektu;

• Koordinaãní pracovní skupina (úloha, pravomoce);

• Koordinaãní MAS (úloha, pravomoce);

• Partnerské MAS (úloha, pravomoce);

• âasov˘ harmonogram projektu Spolupráce vãetnû plánovan˘ch v˘stupÛ;

• Pfiedpokládané v˘stupy (fyzick˘ v˘stup projektu napfi. silnice v km), v˘sledky (okamÏité úãinky v˘stupu na cílové

skupiny, uÏivatele projektu) a dopad (dlouhodobûj‰í ‰ir‰í úãinek v˘stupu);

• ZpÛsob, metoda a prÛbûh projektu urãeného ke Spolupráci;

• Cíle KMAS/KMAS âR – trvání implementace projektu (plánování, ãasov˘ harmonogram);

• Cíle partnerské MAS – plánování, ãasov˘ harmonogram;

• Pfiedpokládané celkové náklady projektu vãetnû uvedení zdrojÛ financování (spoleãné náklady, samostatné nákla-

dy, zdroje financí, podíl hrazení financí jednotliv˘mi MAS)

• Pfiedpokládané rozpoãtové náklady projektu (zvlá‰È KMAS, KMAS âR, partnerské MAS);
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Zámûr a) Vzor Smlouvy o národní Spolupráci

VZOR – Smlouva o národní Spolupráci

Název projektu Spolupráce:

Kontakty:

Koordinaãní MAS:

Zastoupená (osoba povûfiená k zastupování MAS): 

Kontaktní osoba:

Kontaktní adresa:

Telefonní ãíslo:

Fax:

e - mailová adresa:

Partnerská MAS: (moÏnost pfiidat PMAS) 

Zastoupená: 

Kontaktní osoba:

Kontaktní adresa:

Telefonní ãíslo:

Fax:

e - mailová adresa:

kapitola I. :

Popis projektu: 

– uveìte rozsah a pfiedmût projektu Spolupráce, podíl ãinnosti jednotliv˘ch  partnerÛ

kapitola II.:

Úãel a pfiínosy:

– uveìte úãel a pfiínosy projektu Spolupráce

– definujte jak bude dosaÏeno uvedeného úãelu a plnûní cílÛ spoleãné strategie partnerÛ

kapitola III.

Spoleãná ustanovení:

moÏnost pfiistoupení nov˘ch partnerÛ, moÏnost nahrazení, v˘mûna partnerÛ odstoupení  od smlouvy o Spolupráci

fie‰ení pfiípadn˘ch konfliktÛ 
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kapitola IV.

Koordinaãní pracovní skupina:

uveìte jaké pravomoci má tato skupina, jednací fiád, uveìte pfiedsedu pracovní skupiny, kolik má ãlenÛ a jak jsou

zastoupeni jednotliví partnefii uveìte pfiípady, ve kter˘ch se Koordinaãní pracovní skupina bude scházet eventuelnû

dal‰í podstatné body,

kapitola V.

Úloha zúãastnûn˘ch MAS:

ãlánek a) Koordinaãní MAS:

uveìte podrobnûj‰í identifikaci (vãetnû statutárního zástupce/zástupcÛ, uveìte práva a povinnosti KMAS pravomo-

ci v rámci projektu Spolupráce a rozsah vykonávan˘ch ãinností

ãlánek b) partnerská MAS ã. 1

uveìte podrobnûj‰í identifikaci ( vãetnû statutárního zástupce/zástupcÛ), uveìte práva a povinnosti partnerské 

MAS ã.1

ãlánek c) partnerská MAS ã. x

uveìte podrobnûj‰í identifikaci (vãetnû statutárního zástupce//zástupcÛ), uveìte práva a povinnosti partnerské 

MAS ã.x

kapitola VI.

Koordinaãní MAS 

ãlánek a) Splnûní cílÛ Koordinaãní MAS vypl˘vajících ze SPL nebo jin˘ch rozvojov˘ch dokumentÛ:

rozveìte rámcovû cíle Koordinaãní MAS a jak˘m zpÛsobem budou cíle splnûny

ãlánek b) Plánování, ãasov˘ harmonogram

âasov˘ rámec Úkol a pfiínos

Mûsíc/rok –

mûsíc/rok

Úkol ã. 1. 

Popi‰te úkol a definujte v˘stupy a prostfiedky, jak bude splnûní úkolu dosaÏeno, v souladu s popisem

projektu Spolupráce

Mûsíc/rok – 

mûsíc/rok

Úkol ã. 2

ãlánek b) Pfiedpokládané v˘stupy:

– uveìte

ãlánek c) Popis pfiedpokládan˘ch v˘sledkÛ pro pfiíjemce podpory ze zapojené skupiny:

– uveìte

ãlánek d) Dopady projektu:

– uveìte konkrétnû
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ãlánek g) ZpÛsob provedení, metoda a doba fyzické realizace projektu spolupráce:

uveìte (vãetnû pfiedkládání Ïádostí o proplacení, úspû‰né dokonãení projektu apod.)

kapitola VII.

Partnerská MAS ã. 1

ãlánek a) Splnûní cílÛ partnerské MAS vypl˘vajících ze SPL nebo jin˘ch rozvojov˘ch dokumentÛ:

rozveìte rámcovû cíle partnerské MAS a jak˘m zpÛsobem budou cíle splnûny

ãlánek a) Plánování, ãasov˘ harmonogram:

âasov˘ rámec Úkol a pfiínos

Mûsíc/rok –

mûsíc/rok

Úkol ã. 1. 

Popi‰te konkrétní úkol partnera a definujte v˘stupy a prostfiedky, jak bude splnûní úkolu dosaÏeno

Mûsíc/rok – 

mûsíc/rok

Úkol ã. 2

ãlánek b) Pfiedpokládané v˘stupy:

uveìte

ãlánek c) Popis pfiedpokládan˘ch v˘sledkÛ pro pfiíjemce podpory ze zapojené skupiny :

uveìte

ãlánek d) Dopady projektu:

uveìte

ãlánek e) Doba fyzické realizace projektu::

uveìte termín zahájení a dokonãení

ãlánek g) ZpÛsob provedení, metoda a doba fyzické realizace projektu spolupráce:

uveìte (vãetnû pfiedkládání Ïádostí o proplacení, úspû‰né dokonãení projektu apod.)

Partnerská MAS ã. X

ãlánek a)  Splnûní cílÛ partnerské MAS vypl˘vajících ze SPL nebo jin˘ch rozvojov˘ch dokumentÛ:

rozveìte rámcovû cíle partnerské MAS a jak˘m zpÛsobem budou cíle splnûny
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ãlánek a) Plánování, ãasov˘ harmonogram:

âasov˘ rámec Úkol a pfiínos

Mûsíc/rok –

mûsíc/rok

Úkol ã. 1. 

Popi‰te konkrétní úkol partnera a definujte v˘stupy a prostfiedky, jak bude splnûní úkolu dosaÏeno

Mûsíc/rok – 

mûsíc/rok

Úkol ã. 2

ãlánek b) Pfiedpokládané v˘stupy:

uveìte

ãlánek c) Popis pfiedpokládan˘ch v˘sledkÛ pro pfiíjemce podpory ze zapojené skupiny:

uveìte

ãlánek d) Dopady projektu:

uveìte

ãlánek e) Doba fyzické realizace projektu:

uveìte termín zahájení a dokonãení

ãlánek g) ZpÛsob provedení, metoda a doba fyzické realizace projektu spolupráce:

uveìte (vãetnû pfiedkládání Ïádostí o proplacení, úspû‰né dokonãení projektu apod.)

kapitola VIII.

Pfiedpokládané celkové náklady projektu vãetnû uvedení zdrojÛ financování:

uveìte

1) pfiedpokládané spoleãné náklady a jejich financování

Spoleãné náklady Kã %

definujte v souladu s navrÏen˘m projektem Spolupráce

definujte zdroje financování:

EU

Národní zdroje

Privátní zdroje (aj.)

definujte podíl hrazen˘ jednotliv˘mi MAS:

Koordinaãní MAS

MAS ã. 1

MAS ã. X

celkem 
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2) Pfiedpokládané samostatné náklady a jejich financování

Název projektu Koordinaãní MAS Kã

Rozpoãet projektu:

Technická asistence

Pfiíprava projektu spolupráce

Realizace projektu

– dal‰í poloÏky v rozpoãtu

Zdroje financování:

EU

Národní zdroje

Privátní zdroje aj.

Hrazená ãást spoleãn˘ch nákladÛ

Samostatné náklady Kã %

definujte v souladu s navrÏen˘m projektem Spolupráce:

Koordinaãní MAS

Projekt MAS ã. 1

Projekt MAS ã. X

definujte zdroje financování:

Koordinaãní MAS

EU

Národní zdroje

Privátní zdroje, aj.

MAS ã. 1

EU

Národní zdroje

Privátní zdroje, aj.

MAS ã. X

EU

Národní zdroje

Privátní zdroje, aj.

ãlánek a) Koordinaãní MAS

Pfiedpokládané rozpoãtové náklady projektu:

– popi‰te a rozveìte jednotlivé poloÏky, rozãleÀte poloÏky podle jejich charakteru (napfi. technická pomoc, pfiíprava

projektu, externí náklady, apod.),  odÛvodnûte je a uveìte zdroje financování
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ãlánek b) partnerská MAS ã. 1

Pfiedpokládané rozpoãtové náklady projektu:

– popi‰te a rozveìte jednotlivé poloÏky, rozãleÀte poloÏky podle jejich charakteru (napfi. technická pomoc, pfiíprava

projektu, externí náklady, apod.),  odÛvodnûte je a uveìte zdroje financování

Název projektu Koordinaãní MAS ã. 1 Kã

Rozpoãet projektu:

Technická asistence

Pfiíprava projektu spolupráce

Realizace projektu

– dal‰í poloÏky v rozpoãtu

Zdroje financování:

EU

Národní zdroje

Privátní zdroje aj.

Hrazená ãást spoleãn˘ch nákladÛ

Název projektu MAS ã. X Kã

Rozpoãet projektu:

Technická asistence

Pfiíprava projektu spolupráce

Realizace projektu

– dal‰í poloÏky v rozpoãtu

Zdroje financování:

EU

Národní zdroje

Privátní zdroje aj.

Hrazená ãást spoleãn˘ch nákladÛ

ãlánek c) partnerská MAS X

Pfiedpokládané rozpoãtové nákladu projektu:

– popi‰te a rozveìte jednotlivé poloÏky,rozãleÀte poloÏky podle jejich charakteru (napfi. technická pomoc, pfiíprava

projektu, externí náklady, apod),  odÛvodnûte je a uveìte zdroje financování

kapitola IX.

Závûreãná ustanovení:

uveìte(platná legislativa, zmûny znûní smlouvy, úãinnost ad.)

___________________________________________________

jméno, pfiíjmení, plná moc ze dne … (zastupující Koordinaãní MAS)

_________________________________________

jméno, pfiíjmení,  plná moc ze dne … (zastupující partnerskou MAS ã. 1 – X.)
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zámûr b) Vzor Smlouvy o mezinárodní Spolupráci

Title of co-operation project:

Název projektu Spolupráce:

Applicable law and competent court: 

Legislativní nástroje:

Contact:

Name of the lead LAG:  

Koordinaãní MAS:

Name: 

Zastoupená:

Name of Contact person for this form:

Kontaktní osoba:

Organisation responsible for local Programme:

Organizace za‰tiÈující projekt:

Address of Contact: Address of Contact: 

Kontaktní adresa:

Telephone No: 

Telefonní ãíslo:

Fax No: 

Fax:

e-Mail: 

e - mailová adresa:

Languages spoken/understood: 

Jazyky mluvené/rozumûné:
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Name of the partner LAG:

Partnerská MAS:

Name:

Zastoupená:

Name of Contact person for this form:

Kontaktní osoba:

Organisation responsible for local Programme:

Organizace za‰tiÈující projekt:

Address of Contact:

Kontaktní adresa:

Telephone No:

Telefonní ãíslo:

Fax No:

Fax:

e-Mail:

e - mailová adresa:

Languages spoken/understood:

Jazyky mluvené/rozumûné:

kapitola I. :

Description of project objectives:

Popis projektu:

– uveìte rozsah a pfiedmût projektu Spolupráce, podíl ãinnosti jednotliv˘ch  partnerÛ

kapitola II.

Declaration:

Spoleãná ustanovení:

moÏnost pfiistoupení nov˘ch partnerÛ

moÏnost nahrazení partnerÛ, v˘mûna partnerÛ

odstoupení od smlouvy o Spolupráci

fie‰ení pfiípadn˘ch konfliktÛ

spoleãn˘ jazyk

kapitola III.

Transnational Co-ordinating Group:

Koordinaãní pracovní skupina:

uveìte jaké pravomoci má tato skupina, jednací fiád

uveìte pfiedsedu pracovní skupiny, kolik má ãlenÛ a jak jsou zastoupeni jednotliví partnefii

uveìte pfiípady, ve kter˘ch se Koordinaãní pracovní skupina bude scházet,

eventuelnû dal‰í podstatné body,

spoleãn˘ jazyk
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kapitola IV.

Role of each partner:

Úloha zúãastnûn˘ch MAS:

ãlánek a) Lead Partner:

Koordinaãní MAS:

uveìte podrobnûj‰í identifikaci vãetnû statutárního zástupce

uveìte práva a povinnosti KMAS

pravomoci v rámci projektu Spolupráce a rozsah vykonávan˘ch ãinností

– úkoly KMAS, apod.

ãlánek b) Description of expected goals, main project activities (including relevant places and dates); bene-

ficiaries of the operation and its state of progress:

Popis cílÛ, hlavních aktivit , plánování projektu, úãel projektu a pfiínosy pro pfiíjemce podpory:

ãlánek c) Description of anticipated results for beneficiaries of the operation and for the areas concerned:

Popis pfiedpokládan˘ch v˘sledkÛ pro pfiíjemce podpory ze zapojen˘ch oblastí:

uveìte

ãlánek e) Aproach, methods and procedures for implementing the project for which funding is requested:

ZpÛsob, metoda a prÛbûh projektu urãeného ke Spolupráci:

uveìte

ãlánek h) Period of implementation of the project:

Doba realizace projektu:

uveìte

kapitola V.

Role of the Partner LAGs:

Úloha jednotliv˘ch partnerÛ:

1) Partner LAG 1/Partnerská MAS ã. 1

uveìte podrobnûj‰í identifikaci ( vãetnû statutárního zástupce/zástupcÛ)

uveìte práva a povinnosti partnerské MAS ã.1

ãlánek b) Description of expected goals, main project activities (including relevant places and dates); bene-

ficiaries of the operation and its state of progress:

Popis cílÛ, hlavních aktivit , úãel projektu, plán projektu a pfiínosy pro pfiíjemce podpory:

ãlánek c) Description of anticipated results for beneficiaries of the operation and for the areas concerned:

Popis pfiedpokládan˘ch v˘sledkÛ pro pfiíjemce podpory ze zapojen˘ch oblastí:

uveìte

ãlánek e) Aproach, methods and procedures for implementing the project for which funding is requested:

ZpÛsob, metoda a prÛbûh projektu urãeného ke Spolupráci:

uveìte
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ãlánek f) Objectives and tasks of the lead LAG:

Cíle a úkoly Koordinaãní MAS:

rozveìte rámcovû za co zodpovídá Koordinaãní MAS, a jaké jsou její úkoly, jak bude dosaÏeno splnûní úkolÛ, apod.

ãlánek h) Period of implementation of the project:

Doba realizace projektu:

uveìte

kapitola VI.

1) Planned total budget for project:

Pfiedpokládané celkové náklady projektu vãetnû uvedení zdrojÛ financování:

uveìte

Individual cost  – Samostatné náklady Euro %

definujte v souladu s navrÏen˘m projektem Spolupráce:

Projekt MAS ã. 1

Projekt MAS ã. X

definujte zdroje financování:

LAG n. 1 (MAS ã. 1)

Community EAFRD

Public (národní zdroje)

Private (privátní zdroje) etc.

LAG n. X (MAS ã. X)

Community EAFRD

Public (národní zdroje)

Private (privátní zdroje) etc.

Spoleãné náklady Euro %

definujte v souladu s navrÏen˘m projektem Spolupráce

Financing (definujte zdroje financování):

Community EAFRD

Public (národní zdroje)

Private (privátní zdroje) aj.

Cost of each (podíl hrazen˘ jednotliv˘mi MAS):

Koordinaãní MAS

MAS ã. 1

MAS ã. X

Total (Celkem)

2) Pfiedpokládané samostatné náklady a jejich financování
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ãlánek a) partnerská MAS ã. 1

Planned budget for project:

Pfiedpokládané uznatelné náklady projektu:

– popi‰te a rozveìte jednotlivé poloÏky,rozãleÀte poloÏky podle jejich charakteru (napfi. technická pomoc, pfiíprava

projektu, externí náklady, apod.), odÛvodnûte je a uveìte zdroje financování

Project LAG n. 1 (název projektu MAS ã. 1) Euro (Kã)

Project budget (rozpoãet projektu):

Technical asistence (technická asistence) 

Preparation of project (pfiíprava projektu)

-others ( dal‰í poloÏky v rozpoãtu)

Financing (zdroje financování):

EU

Public (národní zdroje)

Privat (privátní zdroje) etc.

Part of point cost (hrazená ãást spoleãn˘ch nákladÛ)

Project LAG n. X (název projektu MAS ã. X) Euro (Kã)

Project budget (rozpoãet projektu):

Technical asistence (technická asistence) 

Preparation of project (pfiíprava projektu)

–others ( dal‰í poloÏky v rozpoãtu)

Financing (zdroje financování):

EU

Public (národní zdroje)

Privat (privátní zdroje) etc.

Part of point cost (hrazená ãást spoleãn˘ch nákladÛ)

ãlánek b) Partner LAG x/partnerská MAS X

Planned budget for  Project:

Pfiedpokládané uznatelné nákladu projektu:

– popi‰te a rozveìte jednotlivé poloÏky,rozãleÀte poloÏky podle jejich charakteru (napfi. technická pomoc, pfiíprava

projektu, externí náklady, apod), odÛvodnûte je a uveìte zdroje financování
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kapitola VII.

Final declaration:

Závûreãná ustanovení:

uveìte

1) ___________________________________________________

Name of representative, position, date

jméno, pfiíjmení, datum, plná moc ze dne (zastupující Koordinaãní MAS)

2) ___________________________________ 

Name of representative, position, date

jméno, pfiíjmení, datum, plná moc ze dne (zastupující partnerskou MAS ã. 1 – X.)
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P¤ÍLOHA 3

Osnova projektu 

(struãná charakteristika projektu Spolupráce)

1. Název projektu a základní informace

1.1. Název projektu

1.2. Hlavní, pfiíp. vedlej‰í opatfiení, na základû kter˘ch bude projekt realizován

1.3. Hlavní pfiedmût projektu spolupráce

1.4. Úãastníci spolupráce

Uveìte základní informace o:

• Koordinaãní pracovní skupinû – pfiedseda a ãlenové a jejich pravomoci

• MAS – pln˘ název, sídlo, struãnû jak se bude podílet na pfiípravû a realizaci projektu

• Partnerské MAS – pln˘ název, sídlo, struãnû jak se bude podílet na pfiípravû a realizaci projektu

Uveìte, zda zpracovatelem projektu je Ïadatel nebo zda byl vyuÏit jin˘ subjekt (vãetnû názvu jiného subjektu).

2. V˘chozí situace a zdÛvodnûní projektu

2.1. Popis v˘chozí situace

Struãn˘ popis souãasného stavu, nedostatkÛ nebo vznikl˘ch pfiíleÏitostí, na základû kter˘ch je vhodné realizovat tento projekt;

2.2. ZpÛsob naplnûní cílÛ opatfiení PRV

2.3. Popis konkrétních cílÛ projektu, které budou dosaÏeny projektem Spolupráce a jak pfiispûje projekt

k plnûní cílÛ rozvojové strategie kaÏdé partnerské MAS

(v rámci projektu dle opat¤ení I.3.1. uveìte i závazn˘ poãet pro‰kolen˘ch osob a pouÏité vzdûlávací materiály)

2.4 V˘stupy, v˘sledky a dopady projektu

Uveìte konkrétní:

• v˘stupy – vytvofiené hodnoty, mûfiitelné v˘sledky,

• v˘sledky – pozitivní a vyuÏiteln˘ pfiínos, 

• dopady projektu – dlouhodob˘ vliv projektu.

DoplÀte vliv projektu napfi. na konkurenceschopnost pfiípadn˘ch v˘robkÛ nebo sluÏeb v daném území, kvalitu

Ïivota v daném území, ekonomické prostfiedí daného území, místní produkci daného území, pfiírodní a kulturní

zdroje daného území, Ïivotní prostfiedí, pracovní místa, rovné pfiíleÏitosti apod.

2.5. Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a dal‰í podstatné informace vztahující se

k odÛvodnûní dÛleÏitosti projektu

3. Místo a ãasov˘ rámec realizace projektu

3.1. Místo realizace v˘stupu projektu a datum realizace

Uveìte místo, kde dojde k realizaci v˘stupu projektu. U stavebních prací se jedná o místo umístûní stavby,

u vzdûlávacích a dal‰ích akcí se jedná o místo nebo místa konání akce. U kaÏdého místa uveìte obec, na jejímÏ

území se projekt realizuje, pfiesnou lokalizaci. V pfiípadû více míst realizace projektu uveìte v‰echna místa,

i mimo území MAS âR. U kaÏdé obce âR, na jejímÏ území s projekt realizuje, uveìte poãet obyvatel dané obce

dle údajÛ  âSÚ z posledního uzavfieného roku. 

V pfiípadû pofiádání akcí vyplÀte následující tabulku. Dbejte na vãasné hlá‰ení zmûn (viz. kapitola Provádûní zmûn).

3.2. Místo dopadÛ projektu a doba úãinku projektu

Uveìte pfiedpokládané území, na které bude mít projekt vliv a pfiedpokládanou dobu, po kterou budou v˘stu-

py projektu vyuÏívány.
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4. Fáze projektu

V jednotliv˘ch fázích uveìte konkrétní ãinnosti, realizátory, místo, ãas a rámcovû materiál nebo sluÏby, které budou hlav-

ními v˘daji. Na základû této kapitoly bude hodnoceno, zda projekt splÀuje spoleãnou pfiípravu, realizaci a spoleãn˘ per-

sonál. Uveìte také zda je projekt inovativní, vãetnû zdÛvodnûní. 

Tyto údaje je vhodné fiadit chronologicky a zohlednit tak posloupnost akcí.

4.1. Pfiíprava projektu spolupráce (PPS)

4.2. Koordinace projektu spolupráce (KPS)

4.3. Vlastní realizace projektu spolupráce

4.4. Následné vyuÏití

DÛslednû vysvûtlete, jak bude Va‰e iniciativa pokraãovat po uplynutí doby trvání podporovaného projektu, jak

bude poté financována a jaké jsou její dal‰í cíle.

5. Technické fie‰ení projektu

Vûcnû popi‰te technické fie‰ení projektu (rozsah cca 1/2 aÏ 1x A4). 

V pfiípadû, Ïe byl pfiedloÏena povinná pfiíloha technická dokumentace ke stavebnímu fiízení, popi‰te projekt v˘tahem

ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu 1/2 A4.

Pokud nebyla pfiedloÏena technická dokumentace ke stavebnímu fiízení a souãástí zpÛsobil˘ch v˘dajÛ jsou stavební

práce, vûcnû popi‰te technické fie‰ení stavby v rozsahu cca. 1x A4.

6. Ekonomické informace

6.1. Souhrnn˘ rozpoãet projektu

Podejte pfiehled o celkovém rozpoãtu projektu, vãetnû procentuálního rozdûlení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ mezi jedno-

tlivé MAS. Pokud se MAS budou podílet na spolufinancování projektu – to znamená pokud budou poÏadovat

niÏ‰í neÏ maximální v˘‰i dotace, uveìte, jakou v˘‰i (v procentech) z celkov˘ch zpÛsobil˘ch nákladÛ na projekt

bude ãinit spolufinancování. 

Místo realizace v˘stupu projektu – akce: ... doplÀte oznaãení akce

NUTS 2 Obec
Pfiesná adresa, 

pfiíp.bliÏ‰í lokalizace 

Termín konání – 

datum a hodiny         

od – do
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V pfiípadû zámûru b) upfiesnûte, zda 

– zpÛsobilé v˘daje nárokované v Ïádosti o dotaci zahrnují v˘daje realizované pouze na území âR (vãetnû v‰ech v˘da-

jÛ spojen˘ch s realizací projektu spolupráce zahraniãních partnerÛ na území âR) za podmínky, Ïe v˘daje MAS

z území âR v zahraniãí ponesou zahraniãní MAS

nebo zda 

– zpÛsobilé v˘daje nárokované v Ïádosti o dotaci zahrnují v˘daje realizované MAS âR jak na území âR, tak v zahra-

niãí, ale net˘kají se vÛbec v˘dajÛ, které realizuje zahraniãní MAS. 

6.2. Rozpis zpÛsobil˘ch a nezpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu

• ZpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace 

Jasnû definujte zpÛsobilé v˘daje v souladu s kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uveden˘ch v Ïádosti o dotaci a vyãíslete

jejich v˘‰i v K4. Dále definujte rozpis konkrétních poloÏek v˘dajÛ spadajících pod pfiíslu‰n˘ kód (vyãíslení v Kã

nemusí b˘t uvedeno).

V pfiípadû vyuÏití ãásti objektu, kter˘ je pfiedmûtem projektu, pro jiné úãely neÏ jsou cíle a úãel opatfiení/podopat-

fiení stanovte zpÛsobilé v˘daje dle  metodiky stanovené v Pfiíloze ã.12 „Metodika stanovení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

v pfiípadû vyuÏití ãásti objektu, kter˘ je pfiedmûtem projektu, pro jiné úãely neÏ jsou cíle a úãel opatfiení/zámûru“.

Uveìte, zda a které v˘daje hodláte realizovat formou vûcného plnûní (vã. dobrovolnické práce). 

• NezpÛsobilé v˘daje projektu pro PRV

Jasnû definujte nezpÛsobilé v˘daje a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã.

7. Realizované projekty

V pfiípadû, Ïe MAS âR realizovaly/realizují dal‰í projekty v rámci jin˘ch dotaãních titulÛ (jin˘ch programÛ), uveìte jaké

a kdo je garantem pfiíslu‰ného dotaãního titulu (v posledních 3 letech).
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P¤ÍLOHA 4

Preferenãní kritéria

V pfiípadû rovnosti bodÛ rozhoduje ãasové hledisko registrace projektu Spolupráce na CP SZIF. 

Preferenãní kritéria – ãást 1 

Preferenãní kritéria  (A – národní spolupráce, B – meziná-

rodní spolupráce)

MoÏn˘ 

bodov˘ zisk
Doklad 

1. Projekt mezinárodní spolupráce + 4 b. Îádost o realizaci PS

2
Úãast MAS, která není podpofiena v rámci opatfiení IV.1.1 (jen

pro MAS v rámci âR, nerozhoduje poãet)
+ 2 b. Îádost o realizaci PS

3.1 Poãet partnerÛ je max. 3 + 4b. Îádost o realizaci PS

3.2 Poãet partnerÛ je 4 + 3 b. Îádost o realizaci PS

3.3 Poãet partnerÛ je 5–7 + 2b Îádost o realizaci PS

3.4 Poãet partnerÛ je 8–10 + 1 b Îádost o realizaci PS

4.1
Podíl5 obcí do 500 obyvatel, na jejichÏ území je realizován

koneãn˘ v˘stup projektu Spolupráce, je 76 – 100%
+ 3 b. Projekt

4.2
Podíl obcí do 500 obyvatel, na jejichÏ území je realizován koneã-

n˘ v˘stup projektu Spolupráce,  je 51 - 75%
+ 2 b. Projekt

4.3
Podíl obcí do 500 obyvatel, na jejichÏ území je realizován koneã-

n˘ v˘stup projektu Spolupráce,  je 26 - 50%
+ 1 b. Projekt

5
KMAS pfiedloÏila jako KMAS v daném roce v rámci opatfiení

IV.2.1 první Îádost
+ 1 b. Îádost o realizaci PS

6
Pfii zpracování projektu byla zapojena vefiejnost komunitním

zpÛsobem plánování ve v‰ech MAS
+ 2 b.

Zápis z projednávání pro-

jektu potvrzen˘ v‰emi

partnery, vã.prezence 

a poãtu zúãastnûn˘ch

7
Mezi partnery je uzavfiena Smlouva o spolupráci jiÏ pfii registraci

Îádosti o dotaci
+ 3 b.

Nepovinná pfiíloha 

k registraci. povinná pfiílo-

ha k podpisu Dohody

8

Projekt navazuje na probíhající nebo jiÏ zrealizovan˘ a ukonãe-

n˘  projekt MAS, která je jedním z partnerÛ projektu (tj. MAS

má minimálnû smluvnû pfiislíbenou dotaci nejen z PRV  nebo

realizovala projekt nejen z PRV)

+ 1 b. Projekt

9.1

Zku‰enosti Ïadatele s projekty národní nebo mezinárodní spolu-

práce – alespoÀ jedna z MAS pfiipravovala  projekt Spolupráce

ze zdrojÛ âR nebo EU (pfiíprava, smlouva o spolupráci, registrace

Ïádosti – projekt nebyl vybrán)

+ 1 b Projekt – pfiílohy

5 Jedná se o podíl poãtu obcí do 500 obyvatel ku celkovému poãtu v‰ech obcí, kter˘ch se projekt t˘ká (%)
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Preferenãní kritéria – ãást 2 

11

Inovativní projekt – jedná se o projekty, které se dosud v území

nevyskytují a zvy‰ují jeho atraktivitu a potenciál nebo naopak

obnovují ztracené tradice a ãinnosti (projekt podporuje ãinnost

nebo zámûr, kter˘ v daném území dosud nikdy nebyl nebo pro-

jekt navazuje na zaniklou tradici ãi obnovuje pÛvodní typickou

ãinnost v území)

+ 2 b Projekt, SPL

12

Projekt je realizován spoleãnû v‰emi partnery dohromady (jed-

notlivé dílãí ãásti projektu tvofií jeden celek, navazující ãást nelze

realizovat bez pfiedchozí ãásti, bez partnera projekt realizovat

nelze)

+ 3 b Projekt

13

Kvalita zpracování projektu (projekt je vnitfinû ucelen˘ a nejsou

v nûm Ïádné váÏné rozpory, v˘stup je jednoznaãn˘, smyslupln˘

a celistv˘ oproti tomu pokud projekt není vnitfinû ucelen˘ napfi.

v˘stup je umûle vytvofien˘ pro potfieby území nebo v nûm jsou

rozpory napfi. v ãasové posloupnosti)

+ 3 b
Projekt, strategické doku-

menty (SPL apod.) 

14

Projekt  naplÀuje dva a více spoleãn˘ch cílÛ MAS (projekt vychá-

zí z reálnû zji‰tûn˘ch potfieb a naplÀuje tedy  dva a více cílÛ stra-

tegického dokumentu MAS)

+ 1 b
Projekt, strategické doku-

menty (SPL apod.), 

Max. zisk 9 b

Preferenãní kritéria  (A – národní spolupráce, B – meziná-

rodní spolupráce)

MoÏn˘ 

bodov˘ zisk
Doklad 

9.2

Zku‰enosti Ïadatele s projekty národní nebo mezinárodní spolu-

práce – alespoÀ jedna z MAS  úspû‰nû realizovala nebo realizuje

projekt Spolupráce ze zdrojÛ âR nebo EU (projekt byl vybrán k

realizaci)

+ 2 b. Projekt – pfiílohy

10.1
Projekt je spolufinancován v‰emi partnery ve v˘‰i min. 2–5 % celko-

v˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace na projekt.
+ 1 b projekt

10.2

Projekt je spolufinancován v‰emi partnery ve v˘‰i min. 5 a více

% celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace

na projekt.

+ 3 b projekt

Max. zisk A 24b, B 28b
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P¤ÍLOHA 5

Seznam pfiijateln˘ch opatfiení PRV pro projekty Spolupráce

V rámci jednoho projektu je moÏné uplatnit zpÛsobilé v˘daje specifikované v rámci opatfiení IV.2.1. pro pfiípravu

projektu spolupráce a pro koordinaci projektu Spolupráce spoleãnû pro v‰echny typy projektÛ a dále v˘daje

na vlastní realizaci projektu Spolupráce dle zamûfiení projektu kombinující zpÛsobilé v˘daje z jednoho hlav-

ního, pfiípadnû jednoho nebo dvou vedlej‰ích opatfiení/podopatfiení uveden˘ch v této pfiíloze. Tato kombinace

opatfiení/podopatfiení mÛÏe b˘t provedena pouze za podmínky zachování vnitfiní logiky projektu a za úãelem lep‰ího

naplÀování priorit nebo cílÛ SPL a Programu rozvoje venkova.

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné ãásti pravidel.

Pfii stanovování zpÛsobil˘ch v˘dajÛ se Ïadatel/pfiíjemce dotace fiídí následujícími podmínkami:

1. Îadatel/pfiíjemce dotace urãí jedno opatfiení/podopatfiení jako hlavní, tímto mÛÏe b˘t i opatfiení IV.2.1. C. 

2. V rámci Realizace projektu Spolupráce musí projekt ãerpat min. 75 % celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch

je stanovena dotace z hlavního opatfiení/podopatfiení, C. 

3. Projekt pak musí naplÀovat cíl hlavního opatfiení/podopatfiení, (kritérium pfiijatelnosti). 

4. Ostatní celkové zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace mohou sestávat z vhodné kombinace zpÛsobil˘ch

v˘dajÛ jednoho nebo dvou vedlej‰ích opatfiení/podopatfiení a slouÏí k efektivnûj‰ímu naplÀování cíle projektu. 

5. Projekt musí dodrÏovat závazné podmínky, které jsou stanoveny na základû nafiízení Rady 1698/2005 a jeho pro-

vádûcích pfiedpisÛ nebo pravidly pfiíslu‰n˘ch opatfiení/podopatfiení, které jsou uvedeny v pfiíloze ã. 6 Pravidel opat-

fiení IV.2.1. Závazné podmínky musí b˘t povinnû dodrÏeny v pfiípadû hlavního opatfiení.  U vedlej‰ích opatfiení, ze

kter˘ch projekt kombinuje zpÛsobilé v˘daje, musí b˘t dodrÏeny pouze Závazné podmínky pro vedlej‰í opatfiení. 

Opatfiení/podopatfiení Zámûr

+I.3.1 Dal‰í odborné vzdûlávání a

informaãní ãinnost
Opatfiení nemá zámûr

II.2.4.2 Neproduktivní investice v

lesích 
Zámûr a) Zvy‰ování spoleãenské hodnoty lesÛ

III.1.3 Podpora cestovního ruchu Zámûr a) pû‰í trasy, vinafiské stezky, hippostezky

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic Zámûr a) zlep‰ení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

III.2.1.2 Obãanské vybavení a sluÏby Zámûr  a) obãanské vybavení a sluÏby

Zámûr b) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT

Zámûr c) zázemí pro spoleãenské, kulturní, sportovní, spolkové, environ-

mentální a církevní aktivity

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního

dûdictví venkova

Zámûr a) studie a programy obnovy, vyuÏití a regenerace kulturního

dûdictví venkova

Zámûr b) obnova a zhodnocování kulturního dûdictví venkova

Zámûr c) stálé v˘stavní expozice a muzea

III.3.1 Vzdûlávání a informace Opatfiení nemá zámûr

IV.2.1. Realizace projektu Spolupráce
Zámûr a) realizace projektu národní spolupráce

Zámûr b) realizace projektu mezinárodní spolupráce
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P¤ÍLOHA 6

âíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ spoleãn˘ch pro v‰echny projekty Spolupráce, ãíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ pfiijateln˘ch opatfie-

ní, ãíselník závazn˘ch maximálních hodnot nûkter˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ a dal‰í podmínky pro realizaci projektu

Spolupráce

Opatfiení IV.2.1 Realizace projektÛ Spolupráce

IV.2.1. Pfiíprava projektu Spolupráce (PPS)

kód Název kódu zpÛsobilého v˘daje
Skupiny smûrné 

úãtové soustavy
PoloÏky zpÛsobilého v˘daje

001 Zpracování projektové dokumentace sluÏby

Zpracování projektové dokumentace (Osnovy

projektu, marketingové studie, zadávací fiíze-

ní, studie proveditelnosti). 

002 Zpracování technické dokumentace sluÏby

Zpracování technické dokumentace (doku-

mentace ke stavebnímu fiízení, odborné

posudky ve vztahu k Ïivotnímu prostfiedí,

poloÏkov˘ rozpoãet).

003 Kanceláfiské potfieby materiál

Papíry, obálky, bloky, etikety, tiskopisy, lepicí

potfieby, datové nosiãe (CD, DVD, flash disc,

pamûÈová karta), psací potfieby, svorky, se‰í-

vaãky, dûrovaãe, razítka, nÛÏky, desky, vazby,

‰anony, flip chart.

004
Po‰tovné, telefonní a internetové

poplatky

sluÏby
Poplatky za telefon, poplatky za internet,

sluÏby po‰ty.

Peníze Po‰tovní známky.

005
Kanceláfiské vybavení (pouze pro

KMAS/KMAS âR)
Materiál Technické zafiízení – fotoaparát.

006
Vzdûlávání ãlenÛ MAS v rámci pro-

jektu Spolupráce
sluÏby

V˘daje související s úãastí na semináfii, ‰kolení:

úãastnické poplatky.

007 Osobní a cestovní náklady
osobní náklady a

sluÏby

Mzdy zamûstnancÛ MAS a odmûny z dohod

ãlenÛm MAS za konkrétní vykonanou práci,

(vãetnû sociálního a zdravotního poji‰tûní hra-

zeného zamûstnavatelem), cestovní náhrady

(stravné, doprava, ubytování).

008

Organizaãní náklady na pfiípravu,

koordinaci a projednání projektu

Spolupráce

sluÏby
Pronájem prostor, ozvuãovaní a promítací

techniky.

materiál Podkladové materiály, pozvánky, obãerstvení.

009 Propagace projektu Spolupráce materiál, sluÏba

Tvorba, tisk, kopírování, distribuce, prezenta-

ce informaãních a propagaãních materiálÛ,

infotabule, prostfiedky k prezentaci (napfi.

panely, stojany apod.), pronájem prostor a

technického zafiízení.

Zpracování propagace projektu Spolupráce

tomuto úãelu.

010 Poradenské a odborné sluÏby sluÏby

Pfieklady, pfiekladatel, nákup nezbytn˘ch

poradensk˘ch ãi odborn˘ch sluÏeb, tj.

Takov˘ch, které se pfiímo vztahují k realizaci

projektu Spolupráce, náklady na externí

Spolupráci (poradenské sluÏby). 
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IV.2.1. Realizace projektu Spolupráce 

kód Název kódu zpÛsobilého v˘daje
Skupiny smûrné

úãtové soustavy
PoloÏky zpÛsobilého v˘daje

018 Propagace projektu Spolupráce materiál, sluÏba

Tvorba, tisk, kopírování, distribuce, prezentace

informaãních a propagaãních materiálÛ, infota-

bule, prostfiedky k prezentaci (napfi. panely, sto-

jany apod.), pronájem prostor a technického

zafiízení. Zpracování propagace projektu

Spolupráce na www stránkách urãen˘ch pouze

k propagaci projektu spolupráce.

019
Po‰tovné, telefonní a internetové

poplatky

sluÏby
Poplatky za telefon, poplatky za internet, sluÏ-

by po‰ty.

Peníze Po‰tovní známky

020 Osobní a cestovní náklady
osobní náklady 

a sluÏby

Odmûny z dohod realizátorÛm projektu spolu-

práce za konkrétní vykonanou práci (vãetnû soci-

álního a zdravotního poji‰tûní hrazeného

zamûstnavatelem), cestovní náhrady (stravné,

doprava, ubytování).

IV.2.1. Koordinace projektu Spolupráce (KPS)

kód Název kódu zpÛsobilého v˘daje
Skupiny smûrné

úãtové soustavy
PoloÏky zpÛsobilého v˘daje

011 Kanceláfiské potfieby materiál

Papíry, obálky, bloky, etikety, tiskopisy, lepicí

potfieby, datové nosiãe (CD, DVD, flash disc,

pamûÈová karta), psací potfieby, svorky, se‰í-

vaãky, dûrovaãe, razítka, nÛÏky, desky, vazby,

‰anony, flip chart.

012
Po‰tovné, telefonní a internetové

poplatky

sluÏby
Poplatky za telefon, poplatky za internet,

sluÏby po‰ty.

Peníze Po‰tovní známky

013
Kanceláfiské vybavení (pouze pro

KMAS/KMAS âR)
Materiál Technické zafiízení – fotoaparát

014
Vzdûlávání ãlenÛ MAS v rámci pro-

jektu Spolupráce
sluÏby

V˘daje související s úãastí na semináfii, ‰kolení:

úãastnické poplatky

015 Osobní a cestovní náklady
osobní náklady

a sluÏby

Mzdy zamûstnancÛ MAS a odmûny z dohod

pracovníkÛm MAS za konkrétní vykonanou

práci(vãetnû sociálního a zdravotního poji‰tû-

ní hrazeného zamûstnavatelem), cestovní

náhrady (stravné, doprava, ubytování).

016

Organizaãní náklady na pfiípravu,

koordinaci a projednání projektu

Spolupráce

sluÏby
pronájem prostor, ozvuãovaní a promítací

techniky

materiál Podkladové materiály, pozvánky, obãerstvení

017 Poradenské a odborné sluÏby sluÏby

Pfieklady, pfiekladatel, nákup nezbytn˘ch

poradensk˘ch ãi odborn˘ch sluÏeb, tj.

Takov˘ch, které se pfiímo vztahují k realizaci

projektu Spolupráce, náklady na externí

Spolupráci (poradenské sluÏby). Mimo v˘dajÛ

na Zpracování projektu Spolupráce

Cíl opatfiení

• Rozvoj a propagace Spolupráce a nejlep‰ích v˘sledkÛ a projektÛ.

• Zavedení místní rozvojové strategie do systému programÛ rozvoje venkova.

• Uplatnûní principÛ Leader.
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Závazn˘ pfiehled maximálních hodnot vybran˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ PPS, KPS a RPS, ze kter˘ch je stanovena

dotace.

Název kódu zpÛsobilého v˘daje PoloÏky zpÛsobilého v˘daje Maximální hodnota ZV

Zpracování projektové dokumentace 

zpracování projektové dokumentace

(Osnovy projektu, marketingové stu-

die, zadávací fiízení, studie proveditel-

nosti)

Národní spolupráce: max. 20 000 Kã

Mezinárodní spolupráce: 

max. 50 000 Kã

Zpracování technické dokumentace

zpracování technické dokumentace

(dokumentace ke stavebnímu fiízení,

odborné posudky ve vztahu k Ïivotní-

mu prostfiedí, poloÏkov˘ rozpoãet)

Národní i mezinárodní spolupráce:

max. 80 000 Kã

Kanceláfiské vybavení (pouze

KMAS/KMAS âR)
fotoaparát Max. 15 tis. Kã, na celé období.

Osobní a cestovní náklady

Osobní náklady

V˘‰e mzdy/platu zamûstnancÛ MAS

a v˘‰e odmûny z dohod ãlenÛm MAS

nesmí v celkové hodnotû pfiesáhnout

ãástku 15 000 Kã krát poãet mûsícÛ,

ve kter˘ch byla daná ãinnost realizo-

vána. Tato hodnota limitu platí i pro

ãásteãn˘ úvazek. Není pfiípustné, aby

jedna osoba byla placena za práci na

víc neÏ jeden pln˘ úvazek ve stejném

ãase z více projektÛ (tj. zároveÀ

z IV.1.1. na pln˘ úvazek a je‰tû

z IV.2.1. na ãásteãn˘ úvazek).

cestovní náhrady (stravné a doprava)

Dle zákona ã. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

a pfiíslu‰n˘ch provádûcích pfiedpisÛ.

Cestovní náhrady (ubytování)
V âR – max. 700 Kã/osobu/noc a max.

V zahraniãí – max. 50 eur/osobu/noc. 

stravné

dle Zákona ã.262/2006 Sb., Zákoník

práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

a pfiíslu‰n˘ch provádûcích pfiedpisÛ.

Poradenské a odborné sluÏby

v˘daje spojené se zaji‰tûním pfiekladÛ

nákup nezbytn˘ch poradensk˘ch ãi

odborn˘ch sluÏeb, tj. takov˘ch které

se pfiímo vztahují k realizaci projektu

spolupráce, náklady na externí spolu-

práci (poradenství apod.) Mimo v˘da-

jÛ na zpracování projektu Spolupráce.

Z cizího jazyka do ãe‰tiny 350 Kã.

Z ãe‰tiny do cizího jazyka 450 Kã

(cena za normostranu). Poradenské

sluÏby max. 30 % z PPS/KPS, 

max. 200 000 Kã.

Propagace projektu Spolupráce

Tvorba, tisk, kopírování, distribuce,

prezentace informaãních a propagaã-

ních materiálÛ, infotabule, prostfiedky

k prezentaci (napfi. panely, stojany

apod.), pronájem prostor a technické-

ho zafiízení. Tvorba, správa, aktualiza-

ce www stránek.

Max. 50% nákladÛ na KPS. Pronájem

uãebny (místnost do 25 osob) 500

Kã/hod, pronájem sálu 1500 Kã/hod.

Max. 350 Kã/1 úãastník/‰kolení min. 

6 hod. Max. 100 Kã/1 úãastník/ 1 den.

Organizaãní náklady na pfiípravu,

koordinaci a projednání projektu

Spolupráce 

obãerstvení
Pro úãastníky dle prezenãní listiny

(max. 100 Kã/osoba/den=8 hod.).
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Opatfiení I.3.1 Dal‰í odborné vzdûlávání a informaãní ãinnost

Cíl opatfiení

• Zaji‰tûní vzdûlávání a znalostí v technické i ekonomické oblasti

• Rozvoj znalostí a zv˘‰ení lidského potenciálu

• Zv˘‰ení konkurenceschopnosti

Popis opatfiení 

Opatfiení má prÛfiezov˘ charakter a kromû osy I bude vyuÏíváno také v rámci témat osy II.

Podpora je cílena na vzdûlávací projekty zamûfiené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a ‰ífiení

informací k jednotliv˘m opatfiením osy I. a II. EAFRD a k cílÛm Spoleãné zemûdûlské politiky a to v rámci tûchto tematic-

k˘ch okruhÛ:

– zákonné poÏadavky na hospodafiení, dobré zemûdûlské a ekologické podmínky a správná zemûdûlská praxe vãetnû

poÏadavkÛ na cross-compliance,

– pfiidávání hodnoty zemûdûlsk˘m produktÛm, bezpeãnost, kvalita a hygienické poÏadavky na v˘robu potravin, vãetnû

zavádûní systémÛ jakosti a správné v˘robní a hygienické praxe,

– zavádûní nov˘ch v˘rob, v˘robních metod a technologií, které jsou sluãitelné s trvale udrÏiteln˘m rozvojem,

– zvy‰ování efektivnosti hospodafiení a konkurenceschopnosti hospodafiení subjektÛ pÛsobících v resortu , 

– diverzifikace ãinnosti zemûdûlsk˘ch podnikÛ, v souvislosti se zemûdûlsk˘m/lesnick˘m hospodafiením zamûfiení na pro-

blematiku zachování a údrÏby krajiny a ochrany Ïivotního prostfiedí,  problémÛ souvisejících s erozí pÛdy, zneãi‰Èová-

ním vod, pomoc pfii sniÏování energetické zátûÏe, zvy‰ování biodiverzity a rozmanitosti krajiny,

Závazné podmínky

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.2.1.

1) Projekt sv˘m zamûfiením a rozsahem odpovídá tématick˘m okruhÛm uveden˘m v popisu opatfiení a prioritám I.

a II. osy EAFRD, C;

2) Pfiíjemcem dotace musí b˘t fyzická nebo právnická osoba, která má vzdûlávání v pfiedmûtu ãinnosti

3) Beneficientem, tzn. koneãn˘m uÏivatelem je, C:

– Fyzická osoba – zemûdûlsk˘ podnikatel, právnická osoba podnikající v zemûdûlství (v souladu se zákonem

ã. 252/1997 Sb., o zemûdûlství, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré dal‰í zákony, v platném znûní). 

– Fyzická nebo právnická osoba hospodafiící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukrom˘ch osob nebo jejich

sdruÏení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdruÏení. 

– Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemûdûlské produkty a v˘robky, podnikající v zemûdûlství,

potravináfiství a lesnictví 

4) Dotovan˘ projekt nezahrnuje v˘uku organizovanou v rámci ‰kolské vzdûlávací soustavy; C. 

5) Poãet úãastníkÛ vzdûlávací akce se od závazného poãtu úãastníkÛ (viz pfiíloha ã. 3 Pravidel) nebude li‰it o více

neÏ 20 %; A.

6) Úãastníci nehradí náklady na úãast na vzdûlávací akci. Do tûchto nákladÛ se nezapoãítává ubytování a doprava

úãastníkÛ, kromû dopravy v rámci odborné exkurze; C.

7) Pfii kontrole na místû doloÏí pfiíjemce dotace existenci pracovnû-právního vztahu pracovními smlouvami, doho-

dami o pracovní ãinnosti nebo dohodami o provedení práce, v pfiípadû vykazovan˘ch vlastních mzdov˘ch nákla-

dÛ, tzn. mzdov˘ch nákladÛ zamûstnancÛ pfiíjemce dotace (kód 226); D.

V˘‰e dotace:

ZpÛsobilé v˘daje, na které mÛÏe b˘t poskytnuta dotace, jsou do 1 mil. Kã na jeden projekt vzdûlávacích a informaãních

ãinností.
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Závazné podmínky pro vedlej‰í opatfiení

1) Projekt sv˘m zamûfiením a rozsahem odpovídá tématick˘m okruhÛm uveden˘m v popisu opatfiení a prioritám I.

a II. osy EAFRD, C;

2)    Beneficientem, tzn. koneãn˘m uÏivatelem je, C:

– právnická osoba podnikající v zemûdûlství (v souladu se zákonem ã. 252/1997 Sb., o zemûdûlství, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré dal‰í zákony, v platném znûní). 

– právnická osoba hospodafiící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukrom˘ch osob nebo jejich sdruÏení, nebo

ve vlastnictví obcí nebo jejich sdruÏení. 

– právnická osoba zpracovávající zemûdûlské produkty a v˘robky, podnikající v zemûdûlství, potravináfiství

a lesnictví 

3) Dotovan˘ projekt nezahrnuje v˘uku organizovanou v rámci ‰kolské vzdûlávací soustavy; C. 

ZpÛsobilé v˘daje (kód, název)

I.3.1 Dal‰í odborné vzdûlávání a informaãní ãinnost

kód Popis zpÛsobilého v˘daje
Maximální hodnota zpÛsobilého

v˘daje

021
nájem sálu, uãebny (rovnûÏ v rámci praktické v˘uky náklady

na prostory a zafiízení) 

500 Kã / hodina pronájmu sálu (akce

do 20 úãastníkÛ) 1500 Kã / hodina

pronájmu sálu (akce nad 20 úãastní-

kÛ) na pfiípravu sálu budou zapoãteny

max. 2 hodiny na jednu akci

022

technické zabezpeãení – náklady spojené s pronájmem a pou-

Ïíváním informaãní techniky a technologií, pronájem software

(napfi. licence), pronájmem techniky a technologií nezbytn˘ch 

k realizaci vzdûlávacích akcí, audiovizuální techniky a pfiekla-

datelsk˘ch souprav

300 Kã / hodina pronájmu 

023
v˘daje spojené s pfiípravou a poskytnutím v˘ukov˘ch a infor-

maãních materiálÛ
max. 350 Kã / 1 úãastník 

024

nákup kanceláfisk˘ch potfieb ve vztahu k pfiedmûtu projektu

(Papíry, obálky, bloky, etikety, tiskopisy, lepicí potfieby, car-

tridge, datové nosiãe (CD, DVD, flash disc, pamûÈová karta)

psací potfieby, svorky, se‰ívaãky, dûrovaãe, razítka, nÛÏky,

desky, vazby, ‰anony, odpadkové ko‰e, vazaã, úklidové a ãistí-

cí prostfiedky na údrÏbu kanceláfiské techniky)

max. 1 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kte-

r˘ch je stanovena dotace, na projekt

mimo kód 225

025

v˘daje spojené s vlastní organizací vzdûlávacích a informaã-

ních akcí – mzdové a reÏijní náklady Ïadatele v pfiímé souvis-

losti s realizací projektu vãetnû v˘dajÛ na propagaci

max. 30 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kte-

r˘ch je stanovena dotace, na projekt

mimo kód 226 

026

v˘daje spojené s vlastní organizací vzdûlávacích a informaã-

ních akcí – cestovní v˘daje Ïadatele v pfiímé souvislosti s reali-

zací projektu (ubytování, strava, doprava)

stravné a doprava dle zákona ã.

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pfiíslu‰n˘ch pro-

vádûcích pfiedpisÛ ubytování 1500 Kã /

noc

027
nákup sluÏeb pro zaji‰tûní vzdûlávacích aktivit (napfi. strava,

ochutnávka, vzorky zboÏí, obãerstvení úãastníkÛ apod.)

100 Kã / úãastník (ochutnávka, vzorky

zboÏí apod.) 100 Kã / úãastník (strava,

obãerstvení)

028
v˘daje na ãinnost odborn˘ch lektorÛ (pfiedná‰ejících) vãetnû

zahraniãních – stravné, doprava, ubytování

stravné a doprava dle zákona ã.

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pfiíslu‰n˘ch pro-

vádûcích pfiedpisÛ ubytování 1500 Kã /

noc

029
v˘daje na ãinnost odborn˘ch lektorÛ (pfiedná‰ejících) vãetnû

zahraniãních 
nestanoveno
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kód Popis zpÛsobilého v˘daje
Maximální hodnota zpÛsobilého

v˘daje

030 v˘daje spojené se zaji‰tûním pfiekladÛ

z cizího jazyka do ãe‰tiny 350 Kã

z ãe‰tiny do cizího jazyka 450 Kã

(cena za normostranu)

031
v˘daje spojené se zaji‰tûním tlumoãníka – stravné, doprava,

ubytování

stravné a doprava dle zákona 

ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 

a pfiíslu‰n˘ch provádûcích pfiedpisÛ

ubytování 1500 Kã / noc

032 v˘daje spojené se zaji‰tûním tlumoãníka – tlumoãení nestanoveno

033
v˘daje spojené s pofiádáním odborné exkurze a praktick˘ch

ukázek

max. 20 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kte-

r˘ch je stanovena dotace, na projekt

mimo kód 234

Seznam pfiíloh

NíÏe uvedené pfiílohy jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.2.1.

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci; C

1) Ve formuláfii Îádosti o dotaci na stranû A2 – finanãní plán a zpÛsobilé v˘daje projektu se v pfiípadû tohoto opatfiení

zkratkou VP rozumí v˘daje realizované vlastními zdroji.

b) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody (Ïádost byla schválena); C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o proplacení

1) V pfiípadû mzdov˘ch nákladÛ Ïadatele v pfiímé souvislosti s realizací projektu realizovan˘ch:

1. vlastními zdroji pfiíjemce dotace (zamûstnanci)

(i) v˘platní a zúãtovací listiny – prostá kopie; D,

(ii) pracovní v˘kazy (v pfiípadû zamûstnance, kter˘ se na realizaci projektu podílí pouze ãástí svého pracov-

ního úvazku); prostá kopie; D,

2. dodavatelsky: úãetní/daÀové doklady (faktury); D.

2) Vyplnûné prezenãní listiny (viz pfiíloha ã. 5 aktuálních Pravidel opatfiení I.3.1.) – originál nebo úfiednû ovûfiená

kopie (moÏno vrátit pfiíjemci dotace); D jinak C.

3) Vzdûlávací materiály – ve formû uvedené v projektu (viz pfiíloha ã. 3 Pravidel pro opatfiení IV.2.1.).

IV.2.1 Pravidla  20.8.2008  17:09  Stránka 51



50

Podopatfiení II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

Cíle opatfiení:

• UsmûrÀování náv‰tûvnosti lesa tak, aby byly sníÏeny negativní dopady na lesní prostfiedí (ochrana biologické roz-

manitosti, ochrana kulturní a pfiírodních památek)

• Eliminace negativního dopadu náv‰tûvnosti na lesní prostfiedí v˘stavbou vhodn˘ch objektÛ a zafiízení

• Budování objektÛ k zaji‰tûní bezpeãnosti náv‰tûvníkÛ

Popis podopatfiení 

Jednorázov˘ pfiíspûvek na neproduktivní investice v lesích na podporu ãinností vedoucích         k usmûrÀování náv‰tûvnos-

ti lesa a bezpeãnosti jeho náv‰tûvníkÛ. 

Závazné podmínky

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecné ãásti Pravidel.

1) Pfiíjemce podpory mÛÏe b˘t: vlastník nebo nájemce pozemku urãeného k plnûní funkcí lesa, sdruÏení s právní

subjektivitou vlastníkÛ nebo nájemcÛ pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa.

2) nelze podpofiit stezky ‰ir‰í neÏ 2 metry a lesní cesty, které budou vyuÏívány pro úãely lesního hospodáfiství  a pro-

vozní v˘daje.

3) Îadatel doloÏí souhlasné stanovisko MÎP; C.

Závazné podmínky pro vedlej‰í opatfiení

Pfiíjemce podpory mÛÏe b˘t: vlastník nebo nájemce pozemku urãeného k plnûní funkcí lesa, sdruÏení s právní subjektivi-

tou vlastníkÛ nebo nájemcÛ pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa

ZpÛsobilé v˘daje

Opatfiení II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

kód ZpÛsobil˘ v˘daj

034 Opatfiení k posílení rekreaãní funkce lesa

035 Opatfiení k usmûrÀování náv‰tûvnosti území

036 Opatfiení k zaji‰tûní bezpeãnosti náv‰tûvníkÛ lesa

037 Opatfiení k údrÏbû lesního prostfiedí

038 Ostatní opatfiení pfiispívající ke zvy‰ování spoleãenské hodnoty lesÛ

039 Nákup pozemku v souvislosti s projektem do 10 % ze zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace.

Seznam pfiíloh 

NíÏe uvedené pfiílohy jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecné ãásti Pravidel.

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci; C

1) V˘pis z katastru nemovitostí, kde je Ïadatel o dotaci uveden jako vlastník pozemku urãeného k plnûní funkcí lesa

(PUPFL), nebo nájemní smlouva na takov˘ pozemek na dobu nejménû pût let od data podpisu Dohody nebo

s v˘povûdní lhÛtou nejménû pût let – kopie.

2) Souhlasné stanovisko MÎP dle závazného vzoru (vydává krajské stfiedisko AOPK âR nebo správa CHKO/NP) (viz.

pfiíloha ã. 7 aktuálních Pravidel opatfiení II.2.4.); D.
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c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody (Ïádost byla schválena); C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

d) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii Îádosti o proplacení

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

e) Povinné pfiílohy pfiedkládané po proplacení

Vyplnûn˘ formuláfi monitorovací indikátory (dle pfiílohy ã. 10 aktuálních Pravidel opatfiení II.2.4.).; D.
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Opatfiení III.l.3 – Podpora cestovního ruchu

Zámûr a) pû‰í trasy, vinafiské stezky a hippostezky

Cíl opatfiení

RÛznorodost zemûdûlsk˘ch aktivit ve smûru nezemûdûlské produkce, rozvoj nezemûdûlské produkce a podpora zamûst-

nanosti

RÛznorodost venkovské ekonomiky

Zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech a diverzifikace ekonomick˘ch aktivit

Popis opatfiení

Opatfiení je zamûfieno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky smûrem k ãinnostem v cestovním ruchu

(pfiedev‰ím venkovské turistice), zejména na vyuÏití potenciálu zemûdûlsk˘ch farem v oblasti agroturistiky. Dotace je

urãena na vybudování pû‰ích a lyÏafisk˘ch tras, vinafisk˘ch stezek a hippostezek mimo území lesÛ6. 

Projekty jsou vybírány na základû preferenãních kritérií. 

Závazné podmínky 

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.2.1.

1) Stezky a trasy musí b˘t vefiejnû pfiístupné a jejich uÏívání nesmí b˘t zpoplatnûno; C.

Závazné podmínky pro vedlej‰í opatfiení 

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly  15 obecné ãásti Pravidel opatfie-

ní IV.2.1.

1) Stezky a trasy musí b˘t vefiejnû pfiístupné a jejich uÏívání nesmí b˘t zpoplatnûno; C.

ZpÛsobilé v˘daje

Zámûr: pû‰í trasy, vinafiské stezky a hippostezky

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

Zámûr a) pû‰í trasy, vinafiské stezky, hippostezky

Kód Popis zpÛsobilého v˘daje
Maximální hodnota zpÛsobilého 

v˘daje

040

tvorba pû‰ích a lyÏafisk˘ch stezek, vinafisk˘ch stezek a hippostezek

(smûrové tabule, informaãní tabule, znaãky, odpoãinková místa

podél stezek, zpevnûní mostkÛ, povrchÛ, vyhlídky, zábradlí a dal‰í

související stavební v˘daje) 

50 000 Kã/km

041 nákup  a v˘sadba doprovodné zelenû související s projektem

042
nákup pozemkÛ v souvislosti s projektem do 10 % ze zpÛsobil˘ch

v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace.

6 Tím se rozumí, Ïe stezka/trasa musí vést nadpoloviãní vût‰inou své délky mimo lesní pozemky
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Seznam povinn˘ch pfiíloh

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.2.1.

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci; C

1) Souhlasné stanovisko MÎP dle závazného vzoru v pfiíloze ã. 11 aktuálních Pravidel opatfiení III.1.3. (vydává krajské

stfiedisko AOPK âR nebo správa CHKO/NP) v pfiípadû budování stezek.

b) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o proplacení v˘dajÛ 

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

d) Povinné pfiílohy pfiedkládané po proplacení projektu

Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zv˘‰ení pfiidané hodnoty podpofieného podniku“, tzn. roz-

vaha (bilance) a v˘kaz zisku a ztráty nebo v˘kaz pfiíjmÛ a v˘dajÛ a v˘kaz o majetku za kaÏd˘ úãetnû uzavfien˘ rok po dobu

pûti let od data proplacení dotace. Údaje budou poskytnuty na základû v˘zvy Ministerstva zemûdûlství, popfiípadû jiného

povûfieného subjektu, a to dle metodického pokynu uvefiejnûného na internetov˘ch stránkách MZe; D.
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Podopatfiení III.2.1.1  Obnova a rozvoj vesnic

Zámûr a) Zlep‰ení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

Cíl podopatfiení

1. Zlep‰ení základních sluÏeb a rozvoj investic zajistí vy‰‰í atraktivitu venkovsk˘ch oblastí

2. Zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech a diverzifikace ekonomick˘ch aktivit

Popis podopatfiení 

Pfiedmûtem podopatfiení je podpora základní dopravní a technické infrastruktury a zlep‰ení vzhledu obcí a tím zlep‰ení

Ïivotních podmínek a zv˘‰ení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. 

Závazné podmínky

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly  15 obecné ãásti Pravidel opatfie-

ní IV.2.1.

Závazné podmínky pro vedlej‰í opatfiení

1) V pfiípadû Ïádosti o dotaci na nákup techniky pro údrÏbu zelenû v souvislosti s projektem, nesmí b˘t po dobu váza-

nosti projektu na úãel vyuÏívána tato technika pro tfietí osoby za úplatu; C. 

ZpÛsobilé v˘daje 

7 Vyjma zasíÈování pozemkÛ pro novou v˘stavbu.

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Zámûr a) – zlep‰ení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí7

kód Popis zpÛsobilého v˘daje

043

stavební v˘daje na obnovu místních komunikací III. a IV. tfiídy, pro vodu propustn˘ch komunikací  – s pro-

pustn˘m loÏem a propustn˘m podloÏím vãetnû v˘dajÛ na pfiesun hmoty, doprovodné silniãní vegetace

a dal‰ích souãástí a pfiíslu‰enství  (napfi. v‰echny konstrukãní vrstvy vozovek a krajnic, zpomalovací prahy,

propustky, mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, pfiíkopy a jiná povrchová odvodÀovací zafiízení, doprav-

ní znaãky a znaãení, zábradlí, svodidla)

044

stavební v˘daje na novou v˘stavbu místních komunikací III. a IV. tfiídy a pro vodu propustn˘ch komunikací

vãetnû v˘dajÛ na pfiesun hmoty, doprovodné silniãní vegetace a dal‰ích souãástí a pfiíslu‰enství (napfi. v‰echny

konstrukãní vrstvy vozovek a krajnic, zpomalovací prahy, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty,

pfiíkopy a jiná povrchová odvodÀovací zafiízení, dopravní znaãky a znaãení, zábradlí, svodidla) 

045
stavební v˘daje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury (vyjma infrastruktury, kterou fie‰í

zámûr b) – energetická vedení, trafostanice, vefiejn˘ rozhlas, produktovody

046

stavební v˘daje na obnovu vefiejn˘ch prostranství obce (napfi. námûstí, ulic, chodníkÛ, trÏi‰È, parkÛ), 

osvûtlení, oplocení a venkovního mobiliáfie (napfi. laviãky, odpadkové ko‰e, stojany na kola, zábradlí) a na

obnovu a/nebo v˘stavbu ãekáren na zastávkách hromadné dopravy

047
v˘daje na parkové úpravy, v˘daje na nákup a v˘sadbu zelenû vãetnû zatravnûní  v zastavûném území obce

(intravilánu) 
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kód Popis zpÛsobilého v˘daje

048
v˘daje na nákup techniky pro údrÏbu zelenû vyjma ruãního náfiadí (napfi. zahradní traktory, motorové 

travní sekaãky) v souvislosti s projektem

049

stavební v˘daje na zpevnûní ploch a pokládka zpevnûn˘ch povrchÛ a dlaÏeb, zejména pro vodu 

propustn˘ch (napfi. nezbytné pfiístupové komunikace, chodníky, odstavné a manipulaãní plochy, neplacená

parkovi‰tû, plochy stanovi‰È kontejnerÛ pro komunální odpad)

050
v˘daje na nákup pozemkÛ souvisejících s projektem v cenû do 10%  zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu, 

ze kter˘ch je stanovena dotace

Seznam pfiíloh

NíÏe uvedené pfiílohy jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.1.2.

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

b) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o proplacení v˘dajÛ; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.
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Podopatfiení III.2.1.2 – Obãanské vybavení a sluÏby

Zámûr  a) obãanské vybavení a sluÏby

Zámûr b) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT

Zámûr c) zázemí pro spoleãenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

Cíl podopatfiení

Zlep‰ení základních sluÏeb a rozvoj vesnic zajistí vy‰‰í atraktivitu venkovsk˘ch oblastí

Zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech a diverzifikace ekonomick˘ch aktivit

Popis podopatfiení 

Dotace je zamûfiena na zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti vefiejné správy, ‰kolství, zdravotnictví, kultury

a sociálních sluÏeb, spolkov˘ch ãinností, pfied‰kolní a mimo‰kolní péãe o dûti, základní obchodní infrastruktury, tûlov˘cho-

vy a sportu. Dotace bude poskytnuta také na zfiizování integrovan˘ch informaãních a ‰kolících center s vyuÏíváním ICT.

V zájmu posílení sounáleÏitosti místních obyvatel s místním prostfiedím je podpora zamûfiena také na zaji‰tûní zázemí pro

aktivity místních spoleãensk˘ch, kulturních, zájmov˘ch a sportovních organizací a spolkÛ a církví a jejich organizací, které

pfiispívají k zachování tradic a upevÀují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Závazné podmínky 

V pfiípadû investice do staveb Ïadatel mÛÏe v rámci projektÛ zakládajících vefiejnou podporu pronajmout tyto stavby

jinému subjektu. Dal‰í pronájem jinému subjektu v rámci projektÛ nezakládajících vefiejnou podporu je moÏn˘ jen v pfií-

padû aktivit ve vefiejném zájmu a pronajímatel je povinen vybrat nájemce (provozovatele) v rámci transparentního

v˘bûrového fiízení; smlouvu o pronájmu pfiedloÏí Ïadatel pfii kontrole na místû; C.

ZpÛsobilé v˘daje

III.2.1.2 Obãanské vybavení a sluÏby

Zámûr  a) obãanské vybavení a sluÏby

kód Popis zpÛsobilého v˘daje

051

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû

rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení   

v oblasti sociální infrastruktury

k zaji‰tûní obãanského vybavení v oblasti sociálních sluÏeb (domy s peãovatelskou sluÏbou, centra pro senio-

ry, domovy dÛchodcÛ) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích  zafiízení

052

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû

rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení   

v oblasti kulturní infrastruktury

pro kulturní a spolkovou ãinnost (napfi. centra spoleãenského Ïivota, kulturní a spolkové domy, víceúãelové

objekty – napfi. dÛm kultury a sluÏeb, klubovny, knihovny)

053

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû

rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení   

v oblasti péãe o dûti

k zaji‰tûní péãe o dûti (pfied‰kolní a mimo‰kolní péãe) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zafiízení a dûtsk˘ch

hfii‰È s pfiíslu‰n˘m vybavením (napfi. prolézaãky, skluzavky)

054

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû

rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení   

v oblasti vzdûlání

k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti ‰kolství (venkovské ‰koly) vãetnû doprovodn˘ch stravova-

cích  zafiízení
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III.2.1.2 Obãanské vybavení a sluÏby

Zámûr  a) obãanské vybavení a sluÏby

kód Popis zpÛsobilého v˘daje

055

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû

rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení   

v oblasti zdraví, sportu, volnoãasov˘ch aktivit, základní obchodní infrastruktury

k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti zdravotnictví (pro sportovní a volnoãasové aktivity a tûlo-

v˘chovu (napfi. hfii‰tû, tûlocviãny, kuÏelny, víceúãelová sportovnû-spoleãenská centra,  vãetnû zázemí – napfi.

‰atny, um˘várny, WC, obãerstvení, laviãky, stoly) vãetnû pfiestavby a rekonstrukce stávajících objektÛ a ploch,

které  slouÏily pÛvodnû  k jin˘m úãelÛm, pro sportovní a volnoãasové aktivity, pro základní obchodní vyba-

venost (smí‰eného zboÏí)

056

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení

v oblasti sociální infrastruktury 

k zaji‰tûní obãanského vybavení v oblasti sociálních sluÏeb (domy s peãovatelskou sluÏbou, centra pro senio-

ry, domovy dÛchodcÛ (vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zafiízení

057

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení

v oblasti kulturní infrastruktury

pro kulturní a spolkovou ãinnost (napfi. centra spoleãenského Ïivota, kulturní a spolkové domy, víceúãelové

objekty – napfi. dÛm kultury a sluÏeb, klubovny, knihovny)

058

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení

v oblasti péãe o dûti

k zaji‰tûní péãe o dûti (pfied‰kolní a mimo‰kolní péãe) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zafiízení a dûtsk˘ch

hfii‰È s pfiíslu‰n˘m vybavením (napfi. prolézaãky, skluzavky)

059

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení

v oblasti vzdûlání

k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti ‰kolství (venkovské ‰koly) vãetnû doprovodn˘ch stravova-

cích zafiízení

060

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení 

v oblasti zdraví, sportu, volnoãasov˘ch aktivit, základní obchodní infrastruktury

k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékafie) pro sportovní a volnoãaso-

vé aktivity a tûlov˘chovu (napfi. hfii‰tû, tûlocviãny, kuÏelny, víceúãelová sportovnû-spoleãenská centra, vãetnû

zázemí – napfi. ‰atny, um˘várny, WC, obãerstvení, laviãky, stoly) pro sportovní a volnoãasové aktivity, pro

základní obchodní vybavenost (prodejna smí‰eného zboÏí)

061

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) a/nebo novou v˘stav-

bu budov, ploch obãanské vybavenosti pro vefiejnou správu a budov hasiãsk˘ch zbrojnic, vãetnû rozvodÛ,

vytápûní a sociálního zafiízení

062

stavební v˘daje na stavební obnovu a/nebo novou v˘stavbu  sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsa-

hu pro realizaci projektu (napfi. vodovodní a kanalizaãní pfiípojky, pfiípojky elektfiiny, plynu, komunikaãních

sítí vãetnû bezdrátov˘ch technologií)

063
stavební v˘daje na zpevnûní ploch a pokládku zpevnûn˘ch povrchÛ a dlaÏeb (napfi. plochy pro trhy a jarmar-

ky, odstavné a manipulaãní plochy, parkovi‰tû, pfiístupové komunikace, chodníky)

064
v˘daje na parkovou a terénní úpravu objektÛ a jejich okolí (ohumusování, zatravnûní vãetnû nákladÛ na

osivo, nákup a v˘sadba kvûtin a dfievin)

065 v˘daje na nezbytné oplocení a osvûtlení, venkovní oznaãení – informaãní tabule, panely, poutaãe

066
v˘daje na nákup staveb souvisejících s projektem v cenû do 10%  zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch

je stanovena dotace

067
v˘daje na nákup pozemkÛ souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch je

stanovena dotace

068
v˘daje na nákup technologie, zafiízení, vybavení, hardware, software  souvisejících s projektem do 10% zpÛ-

sobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch je stanovena dotace
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Zámûr b) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT

Kód Popis zpÛsobilého v˘daje

069

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch pro

zaji‰tûní ãinnosti integrovan˘ch informaãních a ‰kolících center s vyuÏíváním ICT, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a

sociálního zafiízení

070
stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch pro zaji‰tûní ãinností integrovan˘ch informaãních a ‰kolí-

cích center s vyuÏíváním ICT, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení

071
stavební v˘daje na zpevnûní ploch a pokládku zpevnûn˘ch povrchÛ a dlaÏeb (napfi. parkovi‰tû, pfiístupové

komunikace, chodníky)

072

stavební v˘daje na stavební obnovu a/nebo novou v˘stavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsa-

hu pro realizaci projektu (vodovodní a kanalizaãní pfiípojky, pfiípojky elektfiiny, plynu, komunikaãních sítí

vãetnû bezdrátov˘ch technologií, rozvody)

073
v˘daje na parkovou úpravu okolí objektÛ (terénní úpravy, ohumusování,  zatravnûní vãetnû nákladÛ na

osivo, nákup a v˘sadba kvûtin a dfievin)

074 v˘daje na nezbytné oplocení a osvûtlení a venkovní oznaãení  

075
v˘daje na nákup staveb souvisejících s projektem v cenû do 10%  zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch

je stanovena dotace

076
v˘daje na nákup pozemkÛ souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch je

stanovena dotace

077
v˘daje na pofiízení technologií, vybavení, zafiízení (základní kanceláfisk˘ nábytek),  hardware, software souvi-

sejících s projektem 

Zámûr c) zázemí pro spoleãenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

kód Popis zpÛsobilého v˘daje

078

v˘daje na pofiízení potfiebného materiálnû-technického zázemí, pfiípadnû stavební v˘daje malého rozsahu

(jednotlivé stavby do 25 m2 zastavûné plochy a do 5 m v˘‰ky s jedním nadzemním podlaÏím, podsklepené

nejv˘‰e do hloubky 3 m) v souvislosti se spoleãensk˘mi, spolkov˘mi,  sportovními,  environmentálními, kul-

turními a církevními aktivitami, 

079 hardware a software související s projektem

080
v˘daje na nákup pozemkÛ souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch je

stanovena dotace

Seznam pfiíloh

NíÏe uvedené pfiílohy jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.1.2.

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

b) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii Îádosti o proplacení v˘dajÛ; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.
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Opatfiení III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dûdictví venkova

a) studie a programy obnovy, vyuÏití a regenerace kulturního dûdictví venkova

b) obnova a zhodnocování kulturního dûdictví venkova 

c) stálé v˘stavní expozice a muzea.

Cíle opatfiení

• rozvoj investic zaji‰Èující vy‰‰í atraktivitu venkovsk˘ch oblastí

• zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech a diverzifikaci ekonomick˘ch aktivit

Popis opatfiení

Dotace je urãena na vypracování studií nebo programÛ a na investice spojené s udrÏováním, obnovou a zhodnocováním

nebo vyuÏitím kulturního dûdictví venkova, jako napfiíklad kulturních památek (s v˘jimkou památek UNESCO, národních kul-

turních památek nebo kulturních památek, jiÏ vyuÏívan˘ch pro úãely sluÏeb cestovního ruchu – ubytování, kongresové vyu-

Ïití, muzea), památkovû v˘znamn˘ch území, kulturních prvkÛ vesnic  a venkovské krajiny, vãetnû historick˘ch parkÛ, zahrad

a alejí, a dále na budování nov˘ch stál˘ch v˘stavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umû-

lecké aktivity a tradiãní  lidovou kulturu. Pokud evidovaná památka slouÏí jako objekt obãanské vybavenosti (napfi. po‰ta,

‰kola, radnice),  bude podpofiena v rámci opatfiení  III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, obãanské vybavení a sluÏby.

Závazné podmínky

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.2.1.

1) V pfiípadû zámûru a) studie a programy obnovy, vyuÏití a regenerace kulturního dûdictví nemÛÏe b˘t Ïadatelem sám

zpracovatel studií, programÛ, soupisÛ, map, plánÛ péãe a geodetick˘ch prací; C

2) V pfiípadû Ïádostí o dotaci na investice do kulturního dûdictví venkova doloÏí Ïadatel vhodn˘m zpÛsobem skuteãnost,

Ïe se jedná o kulturní dûdictví, tj. prokáÏe, Ïe se jedná o kulturní památku, památkovou zónu, krajinnou památko-

vou zónu, kulturní prvek vesnice a krajiny, památku místního v˘znamu, historicky a kulturnû cenn˘ park, zahradu,

alej, skupinu stromÛ ãi solitér napfi. formou stanoviska obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností,

stanoviska/posudku pfiíslu‰ného pracovi‰tû Národního památkového ústavu, v˘pisem z registru kulturních památek,

rozhodnutím zastupitelstva obce, odborn˘m posudkem odbornû zpÛsobilé osoby; C

3) V rámci zámûru b) obnova a zhodnocování kulturního dûdictví venkova bude fie‰ena revitalizace a zhodnocení, pfií-

padnû stavební obnova historick˘ch parkÛ, zahrad, alejí a skupin stromÛ jen jako souãást projektu ve vazbû na sta-

vební obnovu památky a to vyjma státem chránûn˘ch stromÛ dle zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a kraji-

ny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ; C

4) Îadatel se zavazuje, Ïe poÏadovaná v˘‰e dotace respektuje pravidlo „de minimis“ (tzn. celková v˘‰e podpory „de

minimis“ dle nafiízení Komise 1998/2006 o pouÏití ãlánkÛ 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“ poskytnutá jed-

nomu subjektu nesmí v období tfií let pfiesáhnout ãástku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpo-

ry nebo její sledovan˘ cíl).8; pravidlo de minimis platí od data podpisu Dohody; C

8 Pro pfiepoãet ãástky bude pouÏit kurz Evropské centrální banky platn˘ k poslednímu dni mûsíce pfiedcházejícímu podpisu Dohody
o poskytnutí dotace mezi Ïadatelem a SZIF.
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ZpÛsobilé v˘daje

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dûdictví venkova

Zámûr a) studie a programy obnovy, vyuÏití a regenerace kulturního dûdictví venkova

Kód Popis zpÛsobilého v˘daje

081

v˘daje na vypracování studií obnovy a vyuÏití kulturního dûdictví (kulturních památek, vesnick˘ch památko-

v˘ch rezervací, vesnick˘ch památkov˘ch zón, krajinn˘ch památkov˘ch zón, kulturních prvkÛ vesnic a krajiny,

památek místního v˘znamu, historick˘ch parkÛ, zahrad, alejí, skupin stromÛ, soliterních dfievin)

082 v˘daje na vypracování programÛ regenerace památkovû v˘znamn˘ch území, plánÛ péãe o území

083

v˘daje na vypracování soupisÛ a map kulturního dûdictví na venkovû (kulturních památek, vesnick˘ch

památkov˘ch rezervací, vesnick˘ch památkov˘ch zón, krajinn˘ch památkov˘ch zón, kulturních prvkÛ vesnic

a krajiny, památek místního v˘znamu, historick˘ch parkÛ, zahrad, alejí a skupin stromÛ, soliterních dfievin)

084 v˘daje na geodetické a kartografické práce související s projektem

085
v˘daje na historick˘ prÛzkum k zaji‰tûní potfiebn˘ch podkladÛ (napfi. kulturnû-historick˘ch podkladÛ, archiv-

ních materiálÛ a dokumentace, fotodokumentace), souvisejících s realizací projektu

086 v˘daje na zpracování projektové dokumentace dle závazné osnovy, zadávací fiízení

087 publikaãní ãinnost v pfiímé vazbû na dan˘ projektov˘ zámûr

Zámûr b) obnova a zhodnocování kulturního dûdictví venkova

kód Popis zpÛsobilého v˘daje

088

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení, restaurování) a zhod-

nocení památkov˘ch budov, ploch, kulturních objektÛ a prvkÛ9 (nemovit˘ch kulturních památek, objektÛ ve

vesnick˘ch památkov˘ch rezervacích a zónách a v krajinn˘ch památkov˘ch zónách, kulturních prvkÛ vesnic

a venkovské krajiny, nemovit˘ch památek místního v˘znamu) 

089

v˘daje na revitalizaci (vãetnû pfiípadné stavební obnovy) historick˘ch parkÛ, zahrad, alejí, skupin stromÛ

i soliterních dfievin (napfi. zahradnické a sadovnické práce a úpravy, terénní úpravy, revitalizace a konzerva-

ce vûkovit˘ch dfievin jen jako souãást projektu ve vazbû na stavební obnovu památky, opravy a/nebo v˘stav-

ba stavebnû-technick˘ch prvkÛ – napfi. obvodov˘ch a opûrn˘ch zdí, teras, vstupních bran, parkov˘ch cest,

altánÛ, fontán, jezírek, pofiízení a instalace laviãek, osvûtlení,  nákup a v˘sadba nové zelenû – kvûtin a jin˘ch

rostlin, dfievin, vãetnû zatravnûní)

090

stavební v˘daje na stavební obnovu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu

(napfi. vodovodní a kanalizaãní pfiípojky, pfiípojky elektfiiny, plynu, komunikaãní sítû, rozvody, vãetnû vytápû-

ní a sociálního zafiízení, zabezpeãovací zafiízení)

091

stavební v˘daje na novou v˘stavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu

(napfi. vodovodní a kanalizaãní pfiípojky, pfiípojky elektfiiny, plynu, komunikaãní sítû, rozvody, vãetnû vytápû-

ní a sociálního zafiízení, zabezpeãovací zafiízení)

092
stavební v˘daje na zpevnûní ploch a pokládka zpevnûn˘ch povrchÛ a dlaÏeb, zejména pro vodu propustn˘ch

(napfi. nezbytné pfiístupové komunikace, chodníky, parkovi‰tû, odstavné plochy)

093
v˘daje na parkovou úpravu okolí objektÛ kulturního dûdictví (terénní úpravy, ohumusování, zatravnûní

vãetnû nákladÛ na osivo, nákup a v˘sadba kvûtin a dfievin vãetnû zatravnûní)

094 v˘daje na zpracování posudku statiky budov ãi objektÛ

095
v˘daje na stavebnû-historick˘ prÛzkum, záchrann˘ archeologick˘ prÛzkum, na  restaurátorské práce souvisejí-

cí s projektem

9 Kulturním dûdictvím venkova se zde rozumí nemovité památky, napfi. zámeãky, tvrze, kostely, hfibitovy, fary, kaple, radnice, stavby lido-
vé architektury, zemûdûlské usedlosti, ‰p˘chary, technické památky  – staré kovárny, vodní hamry, pily, ml˘ny, drobná sakrální archi-
tektura – kapliãky, kfiíÏové cesty, zvoniãky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boÏí muka, smírãí kfiíÏe, sochy a souso‰í svat˘ch
vãetnû skupin stromÛ, rozcestníky, pomníky obûtem válek, bysty ãi sochy slavn˘ch rodákÛ, pamûtní desky, památníky, ka‰ny, historické
mostky, rodné domy v˘znamn˘ch osobností, apod. vãetnû doprovodné zelenû (historické parky, zahrady, aleje, skupiny stromÛ i solite-
ry, vyjma stromÛ chránûn˘ch státem).
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Zámûr c) stálé v˘stavní expozice a muzea

Kód Popis zpÛsobilého v˘daje

097 stavební v˘daje na  realizaci nov˘ch v˘stavních expozic a muzeí – stavební obnova10

098 v˘daje na zpracování libreta v˘stavní a/nebo muzejní expozice

099
v˘daje na zafiízení a vybavení nutné pro provoz11 – v˘stavní vitríny, panely a montáÏe, informaãní tabule,

osvûtlení, audiovizuální technika, poãítaãová technika – hardware, software, zabezpeãovací zafiízení

100 v˘daje na muzejní exponáty

101
stavební v˘daje na zpevnûní ploch a pokládku zpevnûn˘ch povrchÛ a dlaÏeb, zejména pro vodu propust-

n˘ch (nezbytné pfiístupové komunikace, chodníky, odstavné plochy, apod.)

102
v˘daje na parkovou úpravu okolí objektÛ kulturního dûdictví (terénní úpravy, ohumusování, osetí travní

smûsí vãetnû nákladÛ na osivo, nákup a v˘sadba kvûtin a dfievin)

103

stavební v˘daje na stavební obnovu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu

(napfi. vodovodní a kanalizaãní pfiípojky, pfiípojky elektfiiny, plynu, komunikaãní sítû, rozvody, vãetnû vytápû-

ní a sociálního zafiízení)

104

stavební v˘daje na novou v˘stavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu

(napfi. vodovodní a kanalizaãní pfiípojky, pfiípojky elektfiiny, plynu, komunikaãní  sítû, rozvody, vãetnû vytá-

pûní a sociálního zafiízení)

105
v˘daje na nákup staveb souvisejících s projektem v cenû do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu, ze kter˘ch je

stanovena dotace 

106
v˘daje na nákup pozemkÛ souvisejících s projektem v cenû do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu, ze kter˘ch

je stanovena dotace

107 muzejní exponáty (do v˘‰e max. 30 000 Kã/ 1 projekt Spolupráce)

kód Popis zpÛsobilého v˘daje

096

v˘daje na zaji‰tûní potfiebn˘ch podkladÛ (napfi. kulturnû-historick˘ch podkladÛ, archivních materiálÛ

a dokumentace, fotodokumentace) souvisejících s realizací projektu a na zhotovení informaãních desek

poskytujících kulturnû-historické údaje o dotovan˘ch historick˘ch objektech 

10 Rozumí se napfi. Vesnické muzeum, DÛm star˘ch ãasÛ, DÛm zanikl˘ch fiemesel, Rodn˘ dÛm slavného rodáka, Archeoskanzen) s nabíd-
kou místních kulturních a  historick˘ch zajímavostí, rarit, kuriozit s vazbou na místní historii, kulturní a umûlecké aktivity a tradiãní
lidovou kulturu (napfi. expozice a muzea zamûfiená na Ïivotní styl, lidovou architekturu, umûní, historii, zemûdûlství, lesnictví, hornic-
tví, skláfiství, rybáfiství, myslivost, technické památky, fiemesla )

11 Zafiízení a vybavení nezahrnuje vlastní v˘stavní a muzejní exponáty

Seznam pfiíloh

NíÏe uvedené pfiílohy jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.1.2.

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci; C

V pfiípadû Ïádostí o dotaci na investice do kulturního dûdictví venkova doklad, Ïe se jedná o kulturní dûdictví, napfi.

formou stanoviska obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností, stanoviska/posudku pfiíslu‰ného pracovi‰tû

Národního památkového ústavu, v˘pisem z registru kulturních památek, rozhodnutím zastupitelstva obce, posudkem

odbornû zpÛsobilé osoby – originál.

b) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1. 

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o proplacení v˘dajÛ; C 

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.
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Opatfiení III. 3.1 Vzdûlávání a informace

Cíle opatfiení

Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zaji‰tûní místních sluÏeb

Zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech a diverzifikace ekonomick˘ch aktivit

Popis opatfiení 

Podpora je zamûfiena na vzdûlávání a informování fyzick˘ch a právnick˘ch osob, které mají váÏn˘ zájem  zahájit  nebo

roz‰ífiit podnikání, pfiípadnû jiné pÛsobení, na venkovû v rámci aktivit podporovan˘ch v ose III (tzn. v oblastech diverzifi-

kace ãinností nezemûdûlské povahy, zakládání a rozvoje mikropodnikÛ, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvo-

je vesnic, obãanského vybavení a sluÏeb a ochrany a rozvoje kulturního dûdictví venkova). Pfiíjemce dotace zajistí vzdûlá-

vání úãastníkÛm prostfiednictvím vzdûlávacího subjektu. Vzdûlávací subjekt a pfiípadné dal‰í subjekty podílející se na pfií-

pravû vzdûlávacího projektu budou pfiíjemcem dotace vybíráni prostfiednictvím v˘bûrového fiízení. Úãastníci nehradí

Ïádné poplatky spojené s úãastí na vzdûlávací akci. 

Závazné podmínky

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.2.1.

1) Projekt nezahrnuje  instruktáÏní kurzy a vzdûlávání, které jsou souãástí bûÏn˘ch vzdûlávacích programÛ nebo systé-

mÛ na stfiedo‰kolské  nebo vy‰‰í úrovni (dle ãl. 58 NR 1698/2005); C

2) Îadatel se zavazuje, Ïe poÏadovaná v˘‰e dotace respektuje pravidlo „de minimis“ (tzn. celková v˘‰e podpory „de

minimis“ dle nafiízení Komise 1998/2006 o pouÏití ãlánkÛ 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“ poskytnutá jed-

nomu subjektu nesmí v období tfií let pfiesáhnout ãástku 200 000 EUR.); C

3) Îadatel vybere vzdûlávací subjekt (tj. fyzické a právnické osoby, jejichÏ pfiedmûtem podnikání nebo úãelem nebo

cílem nebo pfiedmûtem ãinnosti je vzdûlávání nebo poskytování informací) dle kapitoly 11 Obecn˘ch podmínek, a to

i v pfiípadû, Ïe v˘‰e zakázky nedosahuje 500 000 Kã (bez DPH); C

4) Vzdûlávací projekty musí b˘t zamûfieny na ãinnost ãi ãinnosti podporované v rámci nûkterého z následujících opatfie-

ní osy III: diverzifikace ãinností nezemûdûlské povahy, podpora zakládání podnikÛ a jejich rozvoje, podpora cestov-

ního ruchu, obnova a rozvoj vesnic, obãanské vybavení a sluÏby  nebo  ochrana a rozvoj kulturního dûdictví venkova;C

5) Úãastníci nehradí náklady spojené se vzdûláváním (do tûchto nákladÛ nespadá stravné a ubytování úãastníkÛ, s v˘jim-

kou ubytování  bûhem exkurze); C

6) Jednu vzdûlávací akci v rámci vzdûlávacího projektu musí absolvovat nejménû12 pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ (v˘jimkou

mohou b˘t kurzy zamûfiené na v˘poãetní techniku, kde je stanovena minimální hranice 6 pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ); B

7) V˘daje na odborné exkurze v rámci vzdûlávacího projektu nesmûjí pfiesáhnout 20 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch

je stanovena dotace. 

8) ÚãastníkÛm vzdûlávací akce bude po ukonãení akce vydáno osvûdãení o absolvování ; C

9) Organizátor vzdûlávacího projektu (mÛÏe jím b˘t i zamûstnanec samotného pfiíjemce dotace) mÛÏe pfií pfiípravû a rea-

lizaci projektu vyuÏít pomoc administrativních pracovníkÛ, a to v poãtu max. jeden pracovník na kaÏd˘ch skuteãnû

zapoãat˘ch dvacet úãastníkÛ vzdûlávacího projektu. 

10) Pfiíjemce dotace doloÏí v pfiípadû mzdov˘ch nákladÛ realizovan˘ch vlastními zdroji (tzn. zamûstnanci pfiíjemce dota-

ce) pfii kontrole na místû existenci pracovnû-právního vztahu pracovními smlouvami, dohodami o pracovní ãinnosti

nebo dohodami o provedení práce; D.
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ZpÛsobilé v˘daje

III.3.1 Vzdûlávání a informace

kód Popis zpÛsobilého v˘daje
Maximální hodnota zpÛsobilého 

v˘daje

108
náklady na pronájem sálu, uãebny (rovnûÏ v rámci praktické

v˘uky náklady na prostory a zafiízení)

pronájem uãebny (místnost do 25 osob)

500 Kã/hod

pronájem sálu 1500Kã/hod 

109

technické zabezpeãení – náklady spojené s pronájmem a pou-

Ïíváním informaãní techniky a technologií, pronájem software,

pronájmem techniky a technologií nezbytn˘ch k realizaci 

vzdûlávacích akcí, audiovizuální techniky a pfiekladatelsk˘ch

souprav

110 v˘daje spojené s poskytováním studijních materiálÛ

111 nákup kanceláfisk˘ch potfieb ve vztahu k pfiedmûtu projektu
max. 5% ze zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch

je stanovena dotace

112

v˘daje spojené s vlastní organizací semináfie – mzdové náklady

na organizátora a administrativní pracovníky, ktefií se podílejí

na pfiípravû a realizaci vzdûlávacího projektu (vãetnû v˘dajÛ na

stravné, ubytování a cestovní náklady) a v˘daje spojené

s poskytnutím propagaãních a informaãních materiálÛ

max. 30% ze zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kte-

r˘ch je stanovena dotace

stravné, doprava a ubytování dle zákona

ã.262/2006 Sb., zákoník práce ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pfiíslu‰n˘ch provádû-

cích pfiedpisÛ

113
v˘daje na odbornou ãinnost lektorÛ (pfiedná‰ejících) vãetnû

zahraniãních (stravné, ubytování, doprava, lektorné)

stravné, doprava a ubytování dle zákona

ã.262/2006 Sb., zákoník práce ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pfiíslu‰n˘ch provádû-

cích pfiedpisÛ

lektorné 1500Kã/ hodina v˘uky

114 v˘daje spojené se zaji‰tûním pfiekladÛ
pfieklad z cizího jazyka do âJ 350 Kã/nor-

mostrana

115
v˘daje spojené se zaji‰tûním tlumoãníka (stravné, ubytování,

doprava, tlumoãení)

stravné, doprava a ubytování dle zákona

ã.262/2006 Sb., zákoník práce ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pfiíslu‰n˘ch provádû-

cích pfiedpisÛ

tlumoãení 1250Kã/ hodina tlumoãení

116
v˘daje spojené s pofiádáním odborné exkurze (ubytování

a cestovní náklady pro úãastníky vzdûlávací aktivity)

max. 20% ze zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kte-

r˘ch je stanovena dotace

117

v˘daje spojené s vlastní organizací semináfie prostfiednictvím

vlastních zdrojÛ, tj. vlastních zamûstnancÛ Ïadatele – smluvní

formou uzavfienou za úãelem realizace projektu (nebudou hra-

zené bûÏné reÏijní náklady)

118
v˘daje spojené s poskytnutím místnosti (energie, poplatky) ve

vlastnictví Ïadatele – podloÏené fakturou
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Seznam povinn˘ch pfiíloh 

NíÏe uvedené pfiílohy jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 obecné ãásti Pravidel opatfiení

IV.2.1.

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci; C

Nejsou stanoveny dal‰í pfiílohy, neÏ jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel pro opatfiení IV.2.1.

b) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody; C

Osvûdãení právního statutu, které je v souladu s definicí pfiíjemce podpory ne star‰í neÏ 3 mûsíce k datu podání Îádos-

ti o dotaci – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie.

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o proplacení v˘dajÛ

• Vyplnûné prezenãní listiny – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie (moÏno vrátit pfiíjemci dotace); D jinak C.

• Vzor vydaného osvûdãení  z kaÏdé vzdûlávací akce – originál; D jinak C.

• Tabulka monitorovacích indikátorÛ (viz pfiíloha ã. 4 aktuálních Pravidel opatfiení III.3.1.) – originál; D jinak C
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P¤ÍLOHA 7

âestné prohlá‰ení Ïadatele pfii podání Îádosti o dataci z Programu rozvoje venkova âR

– prohla‰uji, Ïe v‰echny informace uvedené v Îádosti jsou pravdivé,

– prohla‰uji, Ïe MAS âR jsou seznámeny s Pravidly, kter˘mi se stanovují podmínky pro poskytování dotace na Realizaci

projektu spolupráce,

– MAS âR se zavazují k dodrÏování a plnûní v‰ech podmínek Pravidel Realizace projektu spolupráce pro poskytnutí

dotace z Programu rozvoje venkova âR v prÛbûhu celé realizace projektu spolupráce a dále po dobu následující po

realizaci projektu spolupráce, tak jak je uvedeno v Pravidlech Realizace projektu spolupráce a v Dohodû uzavfiené se

SZIF,

– prohla‰uji, Ïe v˘daje projektu Spolupráce po dobu trvání smluvního vztahu nebudou podpofieny jin˘m finanãním

nástrojem EU ani z jin˘ch národních vefiejn˘ch zdrojÛ,

– prohla‰uji, Ïe MAS âR mají k datu podání Îádosti o realizaci projektu spolupráce vypofiádány splatné závazky vÛãi

SZIF,

– prohla‰uji, Ïe MAS âR nejsou v likvidaci a na jejich majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlá‰en konkurs nebo kon-

kurs nebyl zru‰en pro nedostatek majetku,

– prohla‰uji, Ïe MAS âR splÀují definici pfiíjemce dotace a kritéria pfiijatelnosti dle Pravidel.

– prohla‰uji, Ïe projekt je v souladu s platnou právní úpravou

V pfiípadû, Ïe pfiedloÏen˘ projekt nevyÏaduje stavební povolení, ohlá‰ení stavby ani jiné opatfiení stavebního úfiadu nahra-

zující stavební povolení dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ: 

prohla‰uji, Ïe pro pfiedloÏen˘ projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

zákon) vyÏadováno stavební povolení, ohlá‰ení stavby ani jiné opatfiení stavebního úfiadu.

Jsem si vûdom(a) pfiípadn˘ch právních dÛsledkÛ nepravdivosti obsahu tohoto ãestného prohlá‰ení.

V …………………………….............................................    dne ………………….................

……...............…....................................

Podpis Ïadatele

úfiednû ovûfien˘ v pfiípadû, Ïe statutární orgán Ïadatele nepodepisuje ãestné prohlá‰ení na Centrálním pracovi‰ti SZIF
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P¤ÍLOHA 8

Metodika k vefiejné podpofie

Jak poznat vefiejnou podporu

Pravidla vefiejné podpory byla vytvofiena proto, aby se regulovaly státy poskytované prostfiedky, které mohou ovlivnit pod-

nikatelské prostfiedí ãi trh. Podle ekonomické teorie má kaÏdá vefiejná podpora negativní úãinky na trh, v urãit˘ch pfiípadech

jsou tyto negativní úãinky kompenzovány ãi pfiev˘‰eny tûmi pozitivními. Z tohoto dÛvodu jsou souãástí pravidel hospodáfi-

ské soutûÏe jiÏ od vzniku Evropského spoleãenství v˘jimky umoÏÀujících poskytnutí vefiejné podpory. Jsou upraveny primár-

ním právem ES a to Smlouvou o zaloÏení ES. Jedná se o ãl. 87 a 88, kde v ãl. 87 je moÏné najít definici vefiejné podpory.

1) podpora je poskytnutá z vefiejn˘ch prostfiedkÛ;

2) udûlení podpory naru‰uje nebo hrozí naru‰ením hospodáfiské soutûÏe; 

3) podpora je selektivní – zv˘hodÀuje urãité podniky nebo odvûtví v˘roby;

4) podpora ovlivní obchod mezi ãlensk˘mi státy.

Pokud jsou uvedené znaky splnûny, jedná se o vefiejnou podporu. Urãení vefiejné podpory neovlivÀuje právní forma pfiíjemce,

rozhodná je pouze podporovaná ãinnost. Takto vymezená podpora se fiídí pfiíslu‰n˘mi pravidly (nafiízeními, smûrnicemi, poky-

ny, doporuãeními EK apod.) a její maximální v˘‰e je omezena tak, aby poskytnuté podpory v co nejmen‰í mífie ovlivÀovaly trhy

v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech. Tato pravidla jsou z jednoho pohledu omezující, neboÈ pfiíjemci omezují maximálnû ãerpanou

ãástku, na druhou stranu pÛsobí ochranáfisky, neboÈ na trh kaÏdého, kdo vyvíjí ekonomickou ãinnost, není umoÏnûno poskyt-

nout nefiízené mnoÏství prostfiedkÛ (z jin˘ch, ekonomicky silnûj‰ích ãlensk˘ch státÛ), které by naru‰ily trh nevratn˘m zpÛsobem.

Poskytnutí vefiejné podpory bez schválení Evropskou komisí má za následek navracení podpory. Program, ze kterého Ïádá-

te o podporu je schválen Evropskou komisí, av‰ak kombinuje projekty zahrnující vefiejnou podporu i ty bez podpory, které

se odli‰ují pfiiznanou mírou vefiejné podpory. Pokud by byla projektu zahrnujícího vefiejnou podporu pfiiznána

vy‰‰í míra podpory (ta co je urãena projektÛ nezakládajícím vefiejnou podporu) neÏ je maximální povolená,

bylo by ji tfieba navrátit a to v celé v˘‰i i vãetnû úrokÛ. Proto je dÛleÏité identifikovat vefiejnou podporu jiÏ

pfii pfiípravû projektu nejpozdûji v‰ak pfied podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.

Vhodn˘m pfiístupem je získání odborného stanoviska od tfietích subjektÛ, mezi nûÏ patfií poradní názor ÚOHS. V pfiípadû

pfietrvávajících pochybností je nezbytné získat závazn˘ názor Evropské komise.

Následující pfiíklady by mûly napomoci pfii identifikaci vefiejné podpory jiÏ v dobû pfiípravy projektu.

Nejprve obecnû. Jak bylo uvedeno, urãující pro identifikaci vefiejné podpory je naplnûní ãtyfi znakÛ, které je moÏné ve

vztahu k tomuto programu upravit následovnû.

1) podpora je poskytnutá z vefiejn˘ch prostfiedkÛ – do tûchto prostfiedkÛ spadají i prostfiedky evropsk˘ch

fondÛ, proto pfii poskytování podpory z tohoto programu je tento bod splnûn vÏdy.

2) udûlení podpory naru‰uje nebo hrozí naru‰ením hospodáfiské soutûÏe – pokud podpora zv˘hodÀuje nebo poten-

ciálnû zv˘hodní jakoukoliv ekonomickou ãinnost, tedy nabídku zboÏí nebo sluÏeb na trhu, pak je naplnûn i tento bod.

3) podpora je selektivní, zv˘hodÀuje urãité podniky nebo odvûtví v˘roby – pokud podpora zv˘hodÀuje

konkrétního podnikatele nebo skupinu podnikatelÛ a nejedná se o obecné opatfiení pfiiná‰ející v˘hodu v‰em.

4) podpora ovlivní obchod mezi ãlensk˘mi státy – pokud se jedná o podporu ekonomické ãinnosti, vÏdy exis-

tuje moÏnost, Ïe bude ovlivnûn podnikatel z jiného ãlenského státu. Na základû rozhodovací praxe Komise lze

u projektÛ, které jsou pouze lokálního, místního v˘znamu tento pfieshraniãní efekt vylouãit.

Pfiíklady projektÛ nezakládajících vefiejnou podporu

– budování a obnova místních komunikací III. a IV. tfiídy, pro vodu propustn˘ch komunikací 

– obnova vefiejn˘ch prostranství obce

– parkové úpravy, nákup a v˘sadba vefiejné zelenû v zastavûném území obce (intravilánu)

V˘sledky uveden˘ch projektÛ by mûly slouÏit bez rozdílu v‰em osobám, není naplnûn znak zv˘hodnûní urãitého podniká-

ní (ekonomické ãinnosti), proto by projekty nemûly zakládat vefiejnou podporu.

– nákup techniky pro údrÏbu zelenû v souvislosti s projektem

V˘sledky uveden˘ch projektÛ by mûly slouÏit bez rozdílu v‰em osobám, není naplnûn znak zv˘hodnûní urãitého podniká-

ní (ekonomické ãinnosti12), protoÏe se jedná podporu údrÏby obecné infrastruktury, nicménû nakoupená technika nesmí
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b˘t pouÏita na údrÏbu zelenû tfietím osobám za úplatu, pak by byli ovlivnûni podnikatelé v této oblasti podnikání. Pfii spl-

nûní uvedené podmínky by tyto projekty nemûly zakládat vefiejnou podporu.

– budování a rekonstrukce vodovodÛ a kanalizací pro vefiejnou potfiebu, odpadních vod vodních zdrojÛ 

Uvedené typy projektÛ jsou zamûfieny na zkvalitnûní infrastruktury uzavfien˘ch, které nepodléhají volné konkurenci,

proto je v˘razn˘m zpÛsobem omezen vliv na hospodáfiskou soutûÏ, která je zaji‰tûna transparentní v˘bûrem provozova-

tele tûchto sítí. Pfiiná‰í-li zkvalitnûní podpofiené infrastruktury v˘hodu pronajímateli (sníÏené náklady na údrÏbu, lidské

zdroje apod.), je nezbytné upravit smlouvu o pronájmu/provozu podpofiené infrastruktury tak, by nebyla v˘hoda z poskyt-

nuté podpory pfienesena na provozovatele nebo vyhlásit nové v˘bûrové fiízení na provozovatele. Pfii splnûní uveden˘ch

podmínek by tyto projekty nemûly zakládat vefiejnou podporu.

– stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení), nová v˘stavba objektÛ, ploch, vãetnû rozvodÛ,

vytápûní a sociálního zafiízení k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti: ‰kolství, zdravotnictví, v oblasti

kultury a sociálních sluÏeb (napfi. kulturní a spolkové domy, klubovny, peãovatelské sluÏby a centra pro seniory),

péãe o dûti (pfied‰kolní a mimo‰kolní péãe) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zafiízení, v oblasti základní obchod-

ní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnoãasov˘ch aktivit, tûlov˘chovy

Projekty v uveden˘ch oblastech nebudou zakládat vefiejnou podporu, pokud neovlivÀují ekonomické ãinnosti nebo jsou

souãástí základního vzdûlávacího, zdravotnického ãi sociálního systému. Ve‰keré ãinnosti mimo uvedené systémy jsou pro-

jekty zakládající vefiejnou podporu – privátní lékafiská ordinace (pokud není obcí zahrnuta do základní zdravotnické péãe),

soukromá základní ãi stfiední ‰kola, ve které je placeno ‰kolné a není obcí/krajem zafiazena do základného vzdûlávacího

systému (pokud tento seznam není, jedná se o ‰koly zfiízené mûstem–krajem), domovy pro seniory nad rámec systému

základní sociální péãe v mûstû/kraji. Sportovi‰tû a infrastruktura v oblasti kultury je postavena mimo oblast vefiejné pod-

pory, pokud není zamûfiena na podnikání a bez dotace by nebyla schopna uveden˘ projekt realizovat, neboÈ není vybírá-

no vstupné ãi pokr˘vá provozní náklady a je zamûfieno pouze na místní obyvatele, ktefií v souãasné dobû mají omezenou

nebo nemají Ïádnou moÏnost vyuÏívat podporovan˘ch aktivit. 

– stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení), nová v˘stavba budov, ploch obãanské vybave-

nosti pro vefiejnou správu a budov hasiãsk˘ch zbrojnic vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zafiízení 

Projekty na podporu obnovy budov a ploch obãanské vybavenosti, rekonstrukce hasiãsk˘ch zbrojnic apod. nezakládá

vefiejnou podporu, neboÈ se nejedná o zv˘hodnûní ekonomické ãinnosti. 

– multifunkãní domy

1. Projekty multifunkãních domÛ lze  rozdûlit podle plánovan˘ch aktivit

a. na neekonomické ãinnosti (pfii splnûní dal‰ích podmínek poskytnout míru jako pro projekty nezakládající

vefiejnou podporu)

b. ãásteãnû na ekonomické ãinnosti (je-li nemovitost z vût‰í ãásti vyuÏívána pro neekonomické ãinnosti, pak se

od celkov˘ch v˘dajÛ odeãte podíl na plochu vyuÏívanou pro ekonomické ãinnosti a na zbylou ãást ploch –

zpÛsobilé v˘daje se poskytne míra jako pro projekty nezakládající vefiejnou podporu)

c. na ekonomické ãinnosti (aplikovat pravidla pro vefiejnou podporu)

2. Ovûfiit dostupnost alternativních prostor v regionu

a. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitû existuje a je disponibilní (nepodpofiit)

b. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitû existuje, ale není disponibilní (podpofiit jako projekt vefiejné podpory)

c. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitû neexistuje (pfii splnûní dal‰ích podmínek moÏno poskytnout míru

jako pro projekty nezakládající vefiejnou podporu)

3. Podmínit pronájem na ekonomické ãinnosti v˘bûrov˘m fiízením (aby byla urãena trÏní cena pronájmu a nedochá-

zelo k pfienosu v˘hody (podpory) na dal‰í subjekty)

12 Ekonomickou ãinností se rozumí soustavná ãinnost v˘robcÛ, obchodníkÛ a osob poskytujících sluÏby, vãetnû dÛlní ãinnosti a zemûdûl-
ské v˘roby a soustavné ãinnosti vykonávané podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ, zejména nezávislé ãinnosti vûdecké, literární, umûlec-
ké, vychovatelské nebo uãitelÛ, jakoÏ i nezávislé ãinnosti lékafiÛ, právníkÛ, inÏen˘rÛ, architektÛ, dentisÛ a úãetních znalcÛ. Za ekono-
mickou ãinnost se také povaÏuje vyuÏití hmotného a nehmotného majetku za úãelem získání pfiíjmÛ, pokud je tento majetek vyuÏíván
soustavnû. Samostatnû uskuteãÀovanou ekonomickou ãinností není ãinnost zamûstnancÛ nebo jin˘ch osob, ktefií mají uzavfienou
smlouvu se zamûstnavatelem, na základû níÏ vznikne mezi zamûstnavatelem a zamûstnancem pracovnûprávní vztah.
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P¤ÍLOHA 9

âestné prohlá‰ení manaÏera KMAS/KMAS âR realizace projektÛ spolupráce

já, ……............................................. (vyplnit jméno, pfiíjemní, datum narození), prohla‰uji, Ïe v pfiípadû schválení projektu

Spolupráce …….......................................................................................................….. (doplnit název projektu, název MAS

a Iâ MAS) k realizaci projektu spolupráce z Opatfiení IV.2.1 Programu rozvoje venkova v dané v˘zvû, jsem pfiipraven˘(a)

vykonávat pozici manaÏera projektu Spolupráce v pracovnû právním vztahu s v˘‰e uvedenou MAS.

Jsem si vûdom(a) pfiípadn˘ch právních dÛsledkÛ nepravdivosti obsahu tohoto ãestného prohlá‰ení.

V …………………………….............................................    dne ………………….................

……...............…....................................

Podpis manaÏera

……...............…....................................

Podpis manaÏera ovûfiil:

……...............…....................................

Podpis zástupce MAS
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Seznam ãlenÛ/partnerÛ KMAS 

Uveìte seznam ãlenÛ/partnerÛ KMAS/KMAS âR do tabulky dle pfiiloÏeného vzoru.

Poãet fiádkÛ je moÏné libovolnû pfiidat, ale kaÏdá stránka musí b˘t oãíslována a nahofie musí b˘t uveden

název KMAS/KMAS âR a dole musí b˘t uvedeno datum a musí b˘t podepsána zástupcem KMAS/KMAS âR.

Legenda:

1) U právnick˘ch osob název subjektu dle v˘pisu z obchodního rejstfiíku nebo jiného osvûdãení právní subjektivity. U fyzic-

k˘ch osob pfiíjmení, jméno, titul.
2) Vyplní se zkratka: FO u fyzick˘ch osob nebo PO u právnick˘ch osob.
3) Pokud sídlo nespadá do oblasti pÛsobnosti MAS, musí b˘t vysvûtlena místní pfiíslu‰nost subjektu.
4) Identifikaãní ãíslo u právnick˘ch osob (je-li pfiidûleno). U fyzick˘ch osob datum narození.
5) Oblast pÛsobení subjektu – uveìte, zda subjekt spadá do neziskového sektoru.
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Seznam ãlenÛ rozhodovacího orgánu

Uveìte seznam ãlenÛ rozhodovacího orgánu KMAS/KMAS âR do tabulky dle pfiiloÏeného vzoru.

Poãet fiádkÛ je moÏné libovolnû pfiidat, ale kaÏdá stránka musí b˘t oãíslována a nahofie musí b˘t uveden

název KMAS/KMAS âR a dole musí b˘t uvedeno datum a musí b˘t podepsána zástupcem KMAS/KMAS âR.

Legenda:

1) U právnick˘ch osob název subjektu dle v˘pisu z obchodního rejstfiíku nebo jiného osvûdãení právní subjektivity. U fyzic-

k˘ch osob pfiíjmení, jméno, titul.
2) Vyplní se zkratka: FO u fyzick˘ch osob nebo PO u právnick˘ch osob.
3) Pokud sídlo nespadá do oblasti pÛsobnosti MAS, musí b˘t vysvûtlena místní pfiíslu‰nost subjektu.
4) Identifikaãní ãíslo u právnick˘ch osob (je-li pfiidûleno). U fyzick˘ch osob datum narození.
5) Oblast pÛsobení subjektu – uveìte, zda subjekt spadá do neziskového sektoru.
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P¤ÍLOHA 12

Metodika stanovení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ v pfiípadû vyuÏití ãásti objektu, kter˘ je pfiedmûtem projektu, pro jiné

úãely neÏ jsou cíle a úãel opatfiení/podopatfiení 

V pfiípadû vyuÏití ãásti objektu, kter˘ je pfiedmûtem projektu, pro jiné úãely neÏ jsou cíle a úãel opatfiení/podopatfiení, je

nutné toto uvést v kapitole 2. Osnovy projektu. ZpÛsobilé v˘daje se urãí následujícím zpÛsobem:

Pro zmûnu dokonãené stavby se pouÏije tato metodika:

Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouÏí pouze jin˘m potfiebám neÏ úãelu a cílÛm

opatfiení/podopatfiení nejsou zpÛsobilé ke spolufinancování – nezpÛsobilé v˘daje 

Pokud v˘daje projektu (t˘ká se i dílãích konstrukãních ãástí stavby) na stavební práce, materiál, technologie budov, spo-

leãnû slouÏí jak pro úãely projektu, tak i pro jiné vyuÏití, pak se tyto v˘daje naz˘vají spoleãné v˘daje. Mezi spoleãné v˘da-

je lze zafiadit zejména v˘daje na technická zafiízení staveb, technickou infrastrukturu, pfiíjezdové komunikace a stfie‰ní

konstrukce. Pfii v˘skytu spoleãn˘ch v˘dajÛ lze postupovat dvûma zpÛsoby:

A) Ve‰keré spoleãné v˘daje se zahrnou do nezpÛsobil˘ch v˘dajÛ

B) PouÏije se vzorec:

v
x y = z, kde

v+x

v je podlahová plocha objektu, která slouÏí k realizaci cíle a úãelu projektu/opatfiení

x je podlahová plocha objektu, která slouÏí k jin˘m úãelÛm 

y jsou náklady na spoleãné v˘daje, vyjma nezpÛsobil˘ch v˘dajÛ

z jsou zpÛsobilé v˘daje ze spoleãn˘ch v˘dajÛ

Pozn.: Spoleãné prostory (vnitfiní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují.

Pozn.: SZIF je oprávnûn si od pfiíjemce dotace vyÏádat úãetní doklady k prokázání finanãní v˘‰e hodnoty y.

Pozn.: Plochy v a x Ïadatel barevnû vyznaãí v povinné pfiíloze Projektová dokumentace pfiedkládaná k územnímu nebo

stavebnímu fiízení nebo k ohlá‰ení nebo v povinné pfiíloze PÛdorys stavby/pÛdorys dispozice technologie.

Pro novostavbu se pouÏije tato metodika:

Pro urãení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na stavbu se pouÏije vzorec:

v
x y = z, kde

v+x

v je podlahová plocha objektu, která slouÏí k realizaci cíle a úãelu projektu/opatfiení

x je podlahová plocha objektu, která slouÏí k jin˘m úãelÛm 

y jsou náklady na stavbu celého objektu (stavební práce, stavební materiál, technická zafiízení staveb – celkem za objekt,

bez ohledu na to, zda slouÏí cílÛm a úãelu opatfiení ãi pro jiné úãely) vyjma nezpÛsobil˘ch v˘dajÛ

z jsou zpÛsobilé v˘daje na stavbu objektu 

v
Souãasnû musí platit,  e  > 0,4

v+x

Pozn.: Spoleãné prostory (vnitfiní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují.

Pozn.: SZIF je oprávnûn si od pfiíjemce dotace vyÏádat úãetní doklady k prokázání finanãní v˘‰e hodnoty y.

Pozn.: Plochy v a x Ïadatel barevnû vyznaãí v povinné pfiíloze Projektová dokumentace pfiedkládaná k územnímu nebo

stavebnímu fiízení nebo k ohlá‰ení nebo v povinné pfiíloze PÛdorys stavby/pÛdorys dispozice technologie.
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