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Ministerstvo zemûdûlství âR

â.j.: 37193/2007 - 10000

PRAVIDLA,
KTER¯MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY 

PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE 
NA PROJEKTY 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 23.5.2007 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) „osou“ – ucelená skupina opatfiení se specifick˘mi cíli,

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

opatfiení se pfiedkládá Ïádost o dotaci jen v pfiípadû, Ïe dané opatfiení neobsahuje vymezení dal‰ích podopat-

fiení, pfiípadnû zámûrÛ,

c) „podopatfiením“ – soubor zámûrÛ nebo operací pfiispívajících k provádûní pfiíslu‰ného opatfiení. Na jednotlivé

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

zámûrÛ,

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

e) „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, 

f) „mal˘m projektem“ – projekt, jehoÏ celkové zpÛsobilé v˘daje dosahují maximálnû 2 mil. Kã (vãetnû),

g) „velk˘m projektem“ – projekt, jehoÏ  celkové zpÛsobilé v˘daje pfiesahují 2 mil. Kã,

h) „obecnou ãástí Pravidel – ãást A“ – souhrn podmínek platn˘ch pro v‰echny Ïadatele/pfiíjemce dotace v rámci

opatfiení dle bodu 2,

i) „specifickou ãástí Pravidel – ãást B“ – souhrn podmínek platn˘ch pro pfiíslu‰né opatfiení/podopatfiení/zámûr

a vztahující se pouze na Ïadatele/pfiíjemce dotace Ïádající v rámci daného opatfiení/podopatfiení/zámûru,

j) „Ïadatelem“ – subjekt, kter˘ Ïádá v rámci PRV a je v souladu s definicí pfiíjemce dotace pfiíslu‰ného

opatfiení/podopatfiení/zámûru,

k) „Ïadatelem s historií“ - Ïadatel, kter˘ má úãetnû uzavfiené dva roky nebo více let historie podnikání bezpro-

stfiednû pfiedcházející termínu podání své Îádosti o dotaci nebo je právním nástupcem Ïadatele s historií, 

l) „Ïadatel bez historie“ - Ïadatel, kter˘ má úãetnû uzavfien˘ pouze jeden nebo dosud Ïádn˘ rok historie podni-

kání a není právním nástupcem Ïadatele s historií,

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

dotace,

n) „fiídícím orgánem EAFRD“ - Ministerstvo zemûdûlství âR (dále jen „MZe“),

o) „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,
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p) „RO SZIF“ - regionální odbor SZIF pfiíslu‰n˘ k administraci dané Îádosti o dotaci,

q) „regionem“ – územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních statistick˘ch jednotek CZ -

NUTS,

r) „Îádostí o dotaci z PRV“ (dále jen „Îádost o dotaci“) – standardizovan˘ formuláfi vyplnûn˘ a pfiedkládan˘ Ïada-

telem na pfiíslu‰n˘ RO SZIF a skládající se z obecné ãásti, pfiípadnû specifické ãásti, Ïádost dále zahrnuje projekt

zpracovan˘ dle závazné osnovy a pfiílohy (povinné, pfiíp. nepovinné); Îádost o dotaci vymezuje plánovan˘ roz-

poãet projektu, na jehoÏ základû je stanovena maximální v˘‰e dotace,

s) „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,

t) „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, 

u) „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,

v) „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,

w) „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,

x) „zpÛsobil˘m v˘dajem“ – v˘daj/náklad, na kter˘ mÛÏe b˘t z daného opatfiení/podopatfiení/zámûru poskytnuta

dotace a kter˘ byl specifikován 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,

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

rou je pfiíjemce dotace povinen splÀovat úãel projektu a dodrÏovat specifické podmínky z Dohody. LhÛta váza-

nosti na úãel zaãíná bûÏet od data podpisu dohody, 

z) „finanãním zdravím“ – posouzení ekonomick˘ch ukazatelÛ hospodafiení Ïadatele/pfiíjemce dotace, které se zaklá-

dá na úãetních údajích za poslední dvû/tfii úãetní uzavfiená období. Posouzení finanãního zdraví  se provádí v pfií-

padech, kdy je stanoveno ve specifické ãásti Pravidel. Pokud byl Ïadatel v prÛbûhu posledních tfií úãetnû uzavfie-

n˘ch let postiÏen pfii svém podnikání váÏnou pfiírodní katastrofou, lze po prokázání a posouzení této skuteãnos-

ti upustit od zahrnutí pfiíslu‰ného roku (maximálnû jednoho) do hodnocení finanãního zdraví tohoto Ïadatele,

aa) „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,

bb) „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 zmoc-

nûní a jeho ãasové platnosti,

cc) „investiãním v˘dajem“ musí splÀovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle zákona

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 

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,

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

popfi. jiného vybavení,

ee) „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,
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ff) „korekcí („K“)“ – sníÏení ãástky dotace na základû provûfiení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ Ïádosti o proplacení v rámci

tzv. autorizace plateb,

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

mínek pro poskytnutí dotace,

hh) „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 (viz kapitola 15),

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

jj) „PRV“ – Program rozvoje venkova.

2. OSY, PRIORITY A OPAT¤ENÍ/PODOPAT¤ENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Obecné podmínky Pravidel se vztahují na následující  opatfiení/podopatfiení v rámci Programu rozvoje venkova:

Osa I

I.1.1  Modernizace zemûdûlsk˘ch podnikÛ

I.1.1.1 Modernizace zemûdûlsk˘ch podnikÛ

I.1.1.2 Spolupráce pfii v˘voji nov˘ch produktÛ, postupÛ a technologií (resp. inovací) v zemûdûlství

I.1.2  Investice do lesÛ

I.1.2.1. Lesnická technika

I.1.2.2. Technické vybavení provozoven

I.1.2.3. Lesnická infrastruktura

I.1.3 Pfiidávání hodnoty zemûdûlsk˘m a potravináfisk˘m produktÛm

I.1.3.1 Pfiidávání hodnoty zemûdûlsk˘m a potravináfisk˘m produktÛm

I.1.3.2 Spolupráce pfii v˘voji nov˘ch produktÛ, postupÛ a technologií (resp. inovací) v potravináfiství

I.2.1 Seskupení producentÛ

I.3.1 Dal‰í odborné vzdûlávání a informaãní ãinnost

I.3.2 Zahájení ãinnosti mlad˘ch zemûdûlcÛ

I.3.4 VyuÏívání poradensk˘ch sluÏeb

Osa II

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spoleãensk˘ch funkcí lesa

II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádûní preventivních opatfiení

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích

Osa III

III.1.1 Diverzifikace ãinností nezemûdûlské povahy

III.1.2 Podpora zakládání podnikÛ a jejich rozvoje

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, obãanské vybavení a sluÏby 

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

III.2.1.2 Obãanské vybavení a sluÏby

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dûdictví venkova

III.3.1 Vzdûlávání a informace

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

a) Dotaci lze poskytnout Ïadateli, kter˘ splÀuje níÏe uvedené podmínky a podmínky uvedené u jednotliv˘ch opat-

fiení/podopatfiení/zámûrÛ ve specifické ãásti Pravidel,  

b) o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základû Îádosti o dotaci (pro schválení Ïádosti) a Îádosti o proplacení

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

1 Zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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c) kontaktním místem pro Ïadatele/pfiíjemce dotace pro pfiedkládání ve‰keré dokumentace je pfiíslu‰n˘ RO SZIF

podle místa realizace projektu (není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak). V pfiípadû, Ïe projekt sv˘m

rozsahem zasahuje do více regionÛ, pfiíslu‰í tomu  RO SZIF, ve kterém je sídlo Ïadatele u právnické osoby

a místo trvalého bydli‰tû u fyzické osoby (není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak). Adresy pfiíslu‰n˘ch

RO SZIF jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 k tûmto PravidlÛm,

d) Ïadatel zabezpeãuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojÛ (není-li ve specifické ãásti

Pravidel uvedeno jinak),

e) Ïadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu zpÛsobil˘ch v˘dajÛ do 18 resp. 36 mûsícÛ od podpisu

Dohody (dle specifické ãásti Pravidel); C,

f) Ïadatel je povinen pfiedloÏit Îádost o proplacení na pfiíslu‰ném RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou, nej-

pozdûji do 18 resp. 36 mûsícÛ od podpisu Dohody (dle specifické ãásti Pravidel); A (prodlení do 14 kalendáfiních

dnÛ) jinak C,

g) pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF mÛÏe kdykoliv od registrace Ïádosti 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 zdánlivû

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

Pravidel ãi Dohody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovnûÏ v pfiípadû, pokud bylo ze strany

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

div˘ dÛkaz. V kterémkoli z tûchto dvou pfiípadÛ bude Ïadatel/pfiíjemce dotace navíc vylouãen z poskytování

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

j) v pfiípadû nedodrÏení podmínek Pravidel nebo zji‰tûní neoprávnûného ãerpání dotace bude zahájeno vymáhá-

ní dluÏné ãástky v souladu se zákonem ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

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, 

l) Ïadatel/pfiíjemce dotace souhlasí se zvefiejnûním údajÛ uveden˘ch v Ïádosti 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 Ïádosti o dotaci: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (vãetnû

uvedení opatfiení, podopatfiení a zámûru),

– po schválení Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název

projektu (vãetnû uvedení opatfiení, podopatfiení a zámûru), schválená v˘‰e dotace.

4. ÎADATEL/P¤ÍJEMCE DOTACE

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

b) Ïadatel/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 Ïádosti kon-

kurzní 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) Ïadatel musí  pfii podpisu Dohody prokázat svoji bezdluÏnost; C,

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

poskytovateli dotace jsou prokazatelnû úplné a pravdivé,

f) Ïadatel/pfiíjemce dotace je povinen od okamÏiku zaregistrování Îádosti o dotaci na RO SZIF poskytovat poÏa-

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

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

po celou stanovenou  dobu trvání závazku; C,

g) pfiíjemce dotace se zavazuje, Ïe dodrÏí úãel projektu uveden˘ v Ïádosti a splní ve‰keré dal‰í specifické podmín-

ky po celou stanovenou dobu trvání závazku; C,

h) 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, 
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i) 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,

j) 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 nafiíze-

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

va (EAFRD). PoÏadavky na publicitu jsou rovnûÏ k dispozici na internetov˘ch stránkách  MZe a SZIF. Dále je pfií-

jemce dotace povinen vykazovat monitorovací indikátory v souladu se specifickou ãástí Pravidel; D jinak A,

k) Ïadatel/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.

5. ÎÁDOST O DOTACI

a) Îádost o dotaci se podává samostatnû za kaÏdé opatfiení, resp. podopatfiení, resp. za kaÏd˘ zámûr (tzn. dle nej-

niÏ‰í úrovnû administrativního ãlenûní opatfiení); D jinak C,

b) v daném kole pfiíjmu Ïádostí lze podat na jeden pfiedmût dotace za kaÏdé opatfiení, resp. podopatfiení, resp. za

kaÏd˘ zámûr (tzn. dle nejniÏ‰í úrovnû administrativního ãlenûní opatfiení) pouze jedinou Îádost o dotaci; C,

c) termíny pro pfiíjem Îádostí o dotaci pro jednotlivá opatfiení/podopatfiení/zámûry jsou vyhla‰ovány ministrem

zemûdûlství âR minimálnû 4 t˘dny pfiedem, a to formou tiskové informace zvefiejnûné na internetov˘ch strán-

kách MZe a SZIF, v tisku  nebo v jin˘ch médiích, 

d) souãástí Îádosti o dotaci, není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak, je projekt (závazná osnova projek-

tu pro pfiíslu‰né opatfiení/podopatfiení/zámûr je uvedena v pfiíloze k tûmto PravidlÛm) a povinné, pfiíp. nepovin-

né pfiílohy (viz specifická ãást Pravidel), 

e) 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 originálu nebo úfiednû ovûfiené kopie vlastní kopie do sloÏky Ïadatele a pÛvodní dokumenty vrátí Ïadate-

li zpût,

f) Îádost o dotaci pfiedkládá a podepisuje Ïadatel  pfied pracovníkem RO SZIF osobnû ( v pfiípadû právnick˘ch osob

pak prostfiednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem pro právoplatné jednání

a podepisování za pfiíslu‰nou právnickou osobu) nebo prostfiednictvím zmocnûného zástupce/zástupcÛ. Pokud

nebyla Ïádost podepsána pfied pracovníkem RO SZIF osobnû, musí b˘t podpis úfiednû ovûfien,

g) ãestné prohlá‰ení musí b˘t podepsáno pouze Ïadatelem osobnû (v pfiípadû právnick˘ch osob pak prostfiednic-

tvím pfiíslu‰n˘ch ãlenÛ jejich statutárního 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 notáfisky ovûfien˘m podpisem,

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

Neúplná Îádost o dotaci nebude zaregistrována a Ïadatel bude o této skuteãnosti a jejích dÛvodech informo-

ván,

i) následnû RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Ïádosti o dotaci, která byla zaregistrována. V pfiípa-

dû zji‰tûní nedostatkÛ vyzve do 42 kalendáfiních dnÛ od zaregistrování Ïádosti Ïadatele k tomu, aby

provedl odstranûní uveden˘ch konkrétních závad. Nedojde-li k odstranûní závad Ïádosti o dotaci do 21 kalen-

dáfiních 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 administrace Îádosti o dotaci. LhÛta

pro v˘zvu SZIF k odstranûní závad poãíná bûÏet dnem, kter˘ následuje po dni zaregistrování Ïádosti o dotaci,

lhÛta pro odstranûní závad v Ïádosti o dotaci poãíná bûÏet dnem následujícím po dni odeslání v˘zvy Ïadateli

k jejich odstranûní. V pfiípadû, Ïe by mûl poslední den lhÛty pfiipadnout na den pracovního klidu nebo volna,

lhÛta se prodlouÏí a bude konãit aÏ nejbliÏ‰í následující pracovní den, 

j) opravy závad Ïádosti o dotaci musí b˘t pfiíslu‰nému RO 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 povinn˘ch pfiíloh, formuláfie Îádosti nebo projektu, které mají vliv na bodové hodno-

cení nebo na v˘‰i dotace, není moÏná a pfiípustná (s v˘jimkou zcela zfiejm˘ch formálních chyb); C,
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n) Îádosti o dotaci, které byly z hlediska pfiijatelnosti hodnoceny kladnû, jsou ohodnoceny body (je–li tak uvede-

no ve specifické ãásti Pravidel) podle pfiedem stanoven˘ch bodovacích kritérií Programu rozvoje venkova a sefia-

zeny podle poãtu získan˘ch bodÛ sestupnû (v pfiípadû rovnosti bodÛ rozhoduje ãasové hledisko, tzn. dfiíve

podané Ïádosti mají pfiednost). Podle disponibilních finanãních zdrojÛ pro dané opatfiení/podopatfiení/zámûr

jsou Ïádosti o dotaci doporuãeny/nedoporuãeny (schváleny/neschváleny) k financování. U Ïádostí o dotaci,

které neprocházejí bodovacím procesem se pofiadí pro financování urãuje podle dne a ãasu registrace Ïádosti

o dotaci na RO SZIF – tzn. dfiíve zaregistrované Ïádosti o dotaci mají pfiednost pfied ostatními zaregistrovan˘mi

Ïádostmi (není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak),

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,

p) v pfiípadû, Ïe projekt není schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, sdûlí tuto skuteã-

nost RO SZIF písemnû Ïadateli.

6. DOHODA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

a) V pfiípadû, Ïe je projekt schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, je Ïadatel písemnû vyzván

k podpisu Dohody a je povinen se dostavit k podpisu Dohody ve lhÛtû stanovené v˘zvou (v odÛvodnûn˘ch pfiípadech

je moÏné na základû Ïádosti Ïadatele uskuteãnûné do data stanoveného v˘zvou termín posunout aÏ o 15 dnÛ); C,

b) pfii podpisu Dohody Ïadatel pfiedkládá povinné pfiílohy stanovené ve specifické ãásti Pravidel; C,

c) Dohodu podepisuje Ïadatel osobnû pfied pracovníkem  RO SZIF (v pfiípadû právnick˘ch osob pak prostfiednic-

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

pfiíslu‰nou právnickou osobu) nebo prostfiednictvím zmocnûného zástupce/zástupcÛ,

d) Dohoda se vyhotovuje minimálnû ve dvou stejnopisech, kaÏdé vyhotovení Dohody má hodnotu originálu.

Dohodu obdrÏí v jednom vyhotovení pfiíjemce dotace a jedno vyhotovení pfiíslu‰né RO SZIF. Stejn˘ postup platí

pfii uzavírání pfiípadného Dodatku k Dohodû (viz níÏe),

e) pfiípadné, obûma stranami Dohody schválené, zmûny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodû, pfiíp.

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

u zmûn, které se nemusí oznamovat Hlá‰ením.

7. 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  maximálnû po dobu 18ti mûsícÛ od data podpisu Dohody. Tato lhÛta se

prodluÏuje na maximálnû 36 mûsícÛ od data podpisu Dohody, a to v pfiípadû financování formou leasingu

a dále v pfiípadû, kde je to umoÏnûno ve specifické ãásti Pravidel; C,

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

zení nelze zahrnout do zpÛsobil˘ch v˘dajÛ deklarovan˘ch v Ïádosti o dotaci ãi Ïádosti o proplacení, tj. nelze

z nich vypoãítávat dotace; D jinak C,

d) zpÛsobilé v˘daje jsou realizovány/vynaloÏeny následující formou:

1. bezhotovostní platbou - pfiíjemce dotace je povinen realizovat finanãní operace související s financováním

zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu prostfiednictvím vlastního bankovního úãtu 

2. hotovostní platbou - maximální v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ realizovan˘ch v hotovosti v rámci jednoho pro-

jektu mÛÏe ãinit 100 000 Kã

3. vûcn˘m  plnûním ze strany Ïadatele/pfiíjemce dotace, 

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

1. dodavatelské faktury nebo jiného úãetního dokladu vystaveného dodavatelem

2. sazby na základû kalkulace 

3. sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu (ÚRS PRAHA, a.s.)

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

5. sazeb dle ceníku stanoveného pro poskytnutí  nájmu v˘ukov˘ch prostor 

6. ãástky stanovené ve znaleckém posudku v pfiípadû nákupu nemovitostí nebo pozemkÛ,
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f) zpÛsobilé v˘daje jsou realizovány z hlediska ãasu následovnû, pokud není ve specifické ãásti uvedeno

jinak:

1. od 1.1.2007 do data pfiedloÏení Îádosti o proplacení - v˘daje nutné k pfiípravû projektu (podnikatelsk˘

zámûr, marketingová studie apod.)

2. od 1.1.2007 do data pfiedloÏení Îádosti o proplacení -  v˘daje spojené s nákupem nemovitosti 

3. od zaregistrování Îádosti o dotaci do data pfiedloÏení Îádosti o proplacení – ostatní v˘daje, 

g) v˘daje související s pfiípravou projektu pfiedstavují:

1. projektovou dokumentaci, tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelsk˘ zámûr, studie pro-

veditelnosti, marketingovou studii, zadávací fiízení

2. technickou dokumentaci, tj. dokumentace ke stavebnímu fiízení, odborné posudky ve vztahu k Ïivotnímu

prostfiedí, poloÏkov˘ rozpoãet,

h) zpÛsobil˘m v˘dajem není:

1. pofiízení pouÏitého movitého majetku  

2. nákup zemûdûlsk˘ch v˘robních práv

3. v pfiípadû zemûdûlsk˘ch investic nákup zvífiat, jednolet˘ch rostlin a jejich vysazování

4. daÀ z pfiidané hodnoty, není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak

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

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

a) Formy vûcného plnûní: 

- poskytnutí vybavení 

- poskytnutí surovin

- stavební práce a dobrovolná neplacená ãinnost.

b) Maximální v˘‰e vûcného plnûní odpovídá ãástce zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, tj. ãástce, ze které je stanovena dotace, od

které byla odeãtena dotace.

9. LEASING

a) Jedná se o finanãní leasing nov˘ch strojÛ, staveb a vybavení, vãetnû poãítaãového softwaru,

b) zpÛsobil˘m v˘dajem jsou uhrazené leasingové splátky (vãetnû akontace) od data zaregistrování Îádosti

o dotaci do data pfiedloÏení Îádosti o proplacení, a to max. po dobu 36 mûsícÛ od data podpisu Dohody,

c) mezi zpÛsobilé v˘daje nelze zahrnout náklady spojené s leasingovou smlouvou (jako napfi. zisk pronajímatele,

náklady na refinancování úrokÛ, reÏijní a pojistné náklady a ãástky leasingov˘ch splátek, které Ïadatel neuhra-

dil do data pfiedloÏení Îádosti o proplacení),

d) leasingová smlouva s pronajímatelem musí obsahovat doloÏku o povinnosti pfievodu vlastnictví pfiedmûtu lea-

singu na Ïadatele/pfiíjemce dotace.

10. PROVÁDùNÍ ZMùN

a) zmûny, které nelze provést bez pfiedchozího souhlasu RO SZIF (tj. Ïadatel/pfiíjemce dotace musí nejprve 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, zmûna kapaci-

ty, zmûna kategorie nebo poãtu hospodáfisk˘ch zvífiat apod.) (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 (kromû dûdického fiízení).

V tûchto pfiípadech RO SZIF vÏdy posoudí, zda budou i po provedení zmûny splnûny ve‰keré podmínky

vypl˘vající ze specifické ãásti Pravidel a Ïádosti; C,

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

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

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

20%; 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 ozná-

mena nejpozdûji ve smluvnû stanoveném datu pfiedloÏení Îádosti 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 nejpozdûji 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 charakteru a jsou v souladu se

stavebním fiízením, zmûna úãtu, zmûna trvalého bydli‰tû/sídla Ïadatele/pfiíjemce dotace, zmûna statutárního

orgánu, apod.); 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, 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 podává osobnû na pfiíslu‰ném RO SZIF nebo je zasílá po‰tou. V pfiípadû zasílání po‰-

tou je nutné zasílat formuláfi pouze doporuãenû, s notáfisky ovûfien˘m podpisem Ïadatele/pfiíjemce dotace,

a zároveÀ nejpozdûji 11. pracovní den pfied stanoven˘m termínem pfiedloÏení Îádosti o proplacení a t˘ká se

zmûn uveden˘ch v bodech a), b),

f) v˘sledek schvalovacího fiízení je RO SZIF povinen oznámit Ïadateli/pfiíjemci dotace nejpozdûji do 60-ti kalendáfi-

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

SZIF Ïadateli/pfiíjemci dotace dÛvod zdrÏení,

g) v pfiípadû úmrtí pfiíjemce dotace – fyzické osoby, je kaÏd˘ úãastník dûdického fiízení po pfiíjemci dotace, pfiíp.

správce tohoto dûdictví, povinen nahlásit  písemnû (formou dopisu nebo Hlá‰ení o zmûnách) skuteãnost úmrtí

pfiíjemce dotace pfiíslu‰nému RO SZIF. Po ukonãení dûdického fiízení je pfiípadn˘ nov˘ nabyvatel ãásti nebo celé-

ho dûdictví po pfiíjemci dotace povinen sdûlit písemnû formou Hlá‰ení o zmûnách zpÛsob dal‰ího nakládání

s pfiedmûtem dotace nebo s jím zdûdûnou jeho ãástí. Pfiedmût dotace lze s pfiedchozím písemn˘m souhlasem

SZIF postoupit tfietí osobû, která je zpÛsobilá a splÀuje podmínky poskytnutí dotace v rámci PRV.

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. zod-

povídá 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 souladu

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

pisÛ, dále ãl. 2 Smlouvy ES a ãl. 9 nafiízení Rady (ES) ã. 1290/2005), je nezbytné, aby i v pfiípadech, kdy Ïadatel/pfií-

jemce 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 podle osnovy projektu 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 objednávku pfiímo s jedním dodavatelem pfii dodrÏení zásady transparentnosti,

rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

2. Pokud pfiedpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu pfiesáhne 500.000,- Kã (bez DPH), je

Ïadatel/pfiíjemce dotace povinen uskuteãnit zadávací fiízení, vybrat dodavatele z minimálnû tfií obdrÏe-

n˘ch nabídek a prÛbûh zadávacího fiízení náleÏitû dokladovat. ¤ídí se pfiitom podle následující ãásti

Pravidel:
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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 rozsah zpracování nabídky),

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

uvedeny 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 zamít-

nut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vÛãi nûmuÏ není povoleno vyrovnání nebo zave-

dena nucená správa podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ,

• dodavatel není v likvidaci,

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

ho 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 stavebních 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 vytváfie-

ly 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 nabíd-

ky,

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

ãestn˘m prohlá‰ením,

- pfii zadávacím fiízení podle tûchto Pravidel mÛÏe dodavatel prokázat profesní kvalifikaãní pfiedpo-

klady pfiedloÏením:

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

pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ v rozsahu odpoví-

dajícím pfiedmûtu zadávané zakázky (v˘pisu ze seznamu kvalifikovan˘ch dodavatelÛ, certifikátu

vydaného správcem systému registru certifikovan˘ch dodavatelÛ, v˘pisu ze zahraniãního sezna-

mu dodavatelÛ ãi certifikát zahraniãního dodavatele, licence apod.),

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

dodavatele v tomtéÏ zadávacím fiízení. Dodavatel, kter˘ nepodal nabídku v zadávacím fiízení, v‰ak

mÛÏe b˘t subdodavatelem více uchazeãÛ v tomtéÏ zadávacím fiízení,

d) posuzování a hodnocení nabídek:

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

nabídku a souãasnû je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéÏ zadávacím fiízení, Ïadatel/pfií-

jemce dotace 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-
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‰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

hodnotících kritérií pro v˘bûr zakázky. V pfiípadû hodnotícího kritéria ekonomická v˘hodnost

nabídky provede zadavatel vyhodnocení formou tabulky, ve které jsou pfiidûleny jednotliv˘m díl-

ãím 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 hod-

notící komise na poãátku jednání pfiedloÏit písemné prohlá‰ení o své nepodjatosti, zejména se

nesmí podílet 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 uvede-

n˘m v bodû 11. b) 2. 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 fiíze-

ní 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

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

100 000 Kã 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

podmínky tak, aby fakturace byla provádûna, pfiípadnû fakturované dodávky, sluÏby a stavební práce ãle-

nûny zpÛsobem, kter˘ umoÏní zafiazení do jednotliv˘ch poloÏek pfiijateln˘ch v˘dajÛ dle Dohody.

Îadatel/pfiíjemce dotace je povinen zabezpeãit, aby dodavatel vyhotovil a pfiíjemci dotace odevzdal úãet-

ní/daÀové doklady za kaÏdou dodávku v potfiebném poãtu stejnopisÛ. 

6. Seznam dokumentace k zadávacímu fiízení pfiedkládané s Ïádostí o proplacení obdrÏí pfiíjemce dotace pfii

podpisu Dohody. V pfiípadû realizace zadávacího fiízení pfied podpisem Dohody lze Seznam dokumentace

k zadávacímu 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 dle podmínek jednotliv˘ch opat-

fiení/podopatfiení/zámûrÛ uveden˘ch ve specifické ãásti Pravidel, pokud není ve specifické ãásti Pravidel stano-

ven zvlá‰tní postup,

b) Îádost o proplacení pfiedkládá a podepisuje Ïadatel pfied pracovníkem RO SZIF osobnû (v pfiípadû právnick˘ch

osob prostfiednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem právoplatného jednání

a podepisování za pfiíslu‰nou právnickou osobu) nebo prostfiednictvím zmocnûného zástupce/zástupcÛ,

c) v pfiípadû, Ïe je Îádost o proplacení pfiedloÏena pfied smluvním termínem, je na ni pohlíÏeno, jako by byla pfied-

loÏena v termínu uvedeném v Dohodû,

d) 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, povaÏuje se Îádost o proplacení uplynutím této

lhÛty automaticky za chybnou a z tohoto dÛvodu také bude ukonãena administrace Îádosti o dotaci,

e) Îádost o proplacení se pfiedkládá samostatnû za kaÏd˘ projekt, resp. za kaÏdé registraãní ãíslo projektu, na pfií-

slu‰né RO SZIF,
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f) 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),

g) 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/pfiíjem-

ce dotace, dvû vyhotovení kontrolní orgán,

d) kontroly provádûné podle jin˘ch právních pfiedpisÛ nejsou tûmito Pravidly dotãeny,

e) Ïadatel/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 nedostatkÛ

a závad.

14. ZPÒSOB ÚâTOVÁNÍ O POSKYTOVANÉ DOTACI

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 uvedenou

v Îádosti o proplacení a ãástkou, která má b˘t pfiíjemci vyplacena po pfiezkoumání zpÛsobilosti Ïádosti:

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 rozdí-

lu 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 provede-

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

- A – 10% ãástky dotace po pfiezkoumání zpÛsobilosti Ïádosti o proplacení

- B – 50% ãástky dotace po pfiezkoumání zpÛsobilosti Ïádosti o proplacení

- C –100% (pfied proplacením finanãních prostfiedkÛ na úãet pfiíjemce dotace se jedná o ukonãení administrace Ïádosti, po

proplacení finanãních prostfiedkÛ na úãet pfiíjemce dotace se jedná o vymáhání dluÏné ãástky)

- D – splnûní nápravného opatfiení uloÏeného ze strany SZIF.
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Po proplacení je pfiíjemce dotace povinen vrátit poskytnuté finanãní prostfiedky (vratku) v pfiedepsané v˘‰i vãetnû penále.

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 pût podmínek

napfi. pod kategorií A – vÏdy se bude z titulu uloÏení této sankce poÏadovat sníÏení nebo navrácení dotace 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 vlastní pod-

mínky.

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 pro-

vést 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 8.10.2007 Mgr. Petr Gandaloviã v.r.
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âÁST B
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZÁKLADù PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OPAT¤ENÍ I.3.1 DAL·Í ODBORNÉ VZDùLÁVÁNÍ A INFORMAâNÍ âINNOST 

1. 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, vãet-

nû 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, zamûfiení na problematiku zachování a údrÏby krajiny a ochrany Ïivot-

ního prostfiedí v souvislosti se zemûdûlsk˘m/lesnick˘m hospodafiením, poÏadavkÛ správného lesnického

a lesnicko–environmentálního hospodafiení, na problémy související s erozí pÛdy, zneãi‰Èováním vod, na pomoc pfii

sniÏování energetické zátûÏe, zvy‰ování biodiverzity a rozmanitosti krajiny, 

Kontaktním místem pro Ïadatele/pfiíjemce dotace je pro pfiedkládání ve‰keré dokumentace pfiíslu‰n˘ Regionální odbor

SZIF podle sídla Ïadatele u právnické osoby a místa trvalého bydli‰tû Ïadatele u fyzické osoby.

2. Zámûry

Bez projektov˘ch zámûrÛ.

3. Definice pfiíjemce dotace

Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdûlávání v pfiedmûtu ãinnosti. 

Pfiíjemcem dotace nemÛÏe b˘t místní akãní skupina vybraná v rámci opatfiení IV.1.1 Programu rozvoje venkova âR.

4. Druh a v˘‰e dotace

Druh dotace: pfiímá nenávratná dotace

V˘‰e dotace: Pfiíspûvek Ïadateli na realizaci projektu ve v˘‰i 100% zpÛsobil˘ch v˘dajÛ.

Pfiíspûvek EU ãiní 75 % vefiejn˘ch zdrojÛ. Pfiíspûvek âR ãiní 25% vefiejn˘ch zdrojÛ.

ZpÛsobilé v˘daje, na které mÛÏe b˘t poskytnuta dotace, jsou od 200 tis. Kã do 1 mil. Kã na jeden projekt vzdûlávacích

a informaãních ãinností.

Maximální v˘‰e podpory na jednoho pfiedkladatele projektÛ je 50 mil. Kã pro období 2007 – 2013.
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5. V˘daje, které jsou zpÛsobilé k financování

Dotaci lze poskytnout na neinvestiãní v˘daje slouÏící k zabezpeãení a provádûní vzdûlávacích a informaãních aktivit vãet-

nû konzultací a praxe, které odpovídají úãelu podpory, tj. na:

• v˘daje související se zaji‰tûním v˘ukov˘ch prostor a zafiízení,

• v˘daje na technické zabezpeãení vãetnû nákladÛ na pronájem techniky a dodávku technick˘ch sluÏeb,

• pfiípravu a poskytnutí v˘ukov˘ch a informaãních materiálÛ,

• nákup kanceláfisk˘ch potfieb maximálnû do v˘‰e 1 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ,

• vlastní organizaci vzdûlávacích a informaãních akcí – mzdové a cestovní náklady Ïadatele, vã. v˘dajÛ na propagaci

vzdûlávacích a informaãních aktivit,

• reÏijní náklady po dobu realizace projektu a v pfiímé souvislosti s projektem,

• nákup sluÏeb pro zaji‰tûní vzdûlávacích aktivit (napfi. strava, ochutnávka, vzorky zboÏí, obãerstvení úãastníkÛ apod.),

• v˘daje na ãinnost odborn˘ch lektorÛ (pfiedná‰ejících) a tlumoãníkÛ vãetnû nákladÛ na jejich obãerstvení, dopravu

a ubytování,

• náklady spojené se zaji‰tûním pfiekladÛ a tlumoãení,

• v˘daje spojené s pofiádáním exkurze,

• DPH pro neplátce DPH (dle platného znûní legislativy).

6. V˘daje, které nejsou zpÛsobilé k financování

• ubytování úãastníkÛ,

• doprava úãastníkÛ (kromû dopravy v rámci odborné exkurze),

• kauce za pronájem.

7. Formy financování

• bezhotovostní platba,

• hotovostní platba (max. 100 000 Kã v rámci jednoho projektu – viz obecná ãást Pravidel kap. 7),

V pfiípadû, Ïe Ïadatel zajistí nûkteré zpÛsobilé v˘daje vlastními zdroji, budou proplaceny pouze ty, které budou reali-

zovány na základû smlouvy za úãelem realizace projektu (v pfiípadû mzdov˘ch nákladÛ) nebo podloÏeny

úãetními/daÀov˘mi doklady.

8. Kriteria pfiijatelnosti projektu

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecné ãásti Pravidel.

1) Projekt musí b˘t realizován na území âeské republiky; C,

2) Projekt sv˘m zamûfiením a rozsahem odpovídá tématick˘m okruhÛm uveden˘m v popisu opatfiení a prioritám I. a II.

osy Programu rozvoje venkova; C,

3) Îadatel musí splÀovat definici pfiíjemce dotace stanovenou pro pfiíslu‰né opatfiení; C,

4) 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 nûkter˘mi dal‰ími zákony, v platném znûní), 

– Fyzická nebo právnická osoba hospodafiící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukrom˘ch osob nebo jejich sdruÏe-

ní, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdruÏení, 

– Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemûdûlské produkty a v˘robky, podnikající v zemûdûlství, potravi-

náfiství a lesnictví. 

5) Projekt je v souladu s pfiíslu‰nou právní úpravou; C,

6) Dotovan˘ projekt nezahrnuje v˘uku organizovanou v rámci ‰kolské vzdûlávací soustavy; C. 
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9. Dal‰í podmínky 

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecné ãásti Pravidel. Souãástí

Dohody budou ve‰kerá kriteria, za které byl Ïadatel bodovû ohodnocen.

1) Pfiíjemce dotace zajistí vykazování údajÛ potfiebn˘ch pro monitoring (viz pfiíloha ã. 6 Pravidel); D,

2) Îadatel neãerpá finanãní prostfiedky na pfiedmût, pro kter˘ je poÏadována dotace z PRV, z rozpoãtov˘ch kapitol stát-

ního rozpoãtu, státních fondÛ nebo jin˘ch fondÛ Evropské unie; C, 

3) Poãet úãastníkÛ vzdûlávací akce se od závazného poãtu úãastníkÛ (viz bod 3.5.7. projektu – pfiíloha ã. 2 Pravidel)

nebude li‰it o více neÏ 20 %; A,

4) Úãastníci nehradí náklady na úãast na vzdûlávací akci. Do tûchto nákladÛ se nezapoãítává ubytování a doprava

úãastníkÛ, kromû dopravy v rámci odborné exkurze; C,

5) V pfiípadû, Ïe projekt získal 3 body za preferenãní kriterium 2.3. vzdûlávací materiály (viz pfiíloha ã. 3 Pravidel), zaji-

stí Ïadatel, aby vzdûlávací materiály byly zvefiejnûny po dobu 1 roku od ukonãení realizace projektu na internetu na

adrese, uvedené v bodu 3.5.4. vzdûlávací materiály dle osnovy projektu (viz pfiíloha ã. 2 Pravidel); D jinak A,

6) Pfii kontrole na místû doloÏí pfiíjemce dotace existenci pracovnû-právního vztahu pracovními smlouvami, dohodami

o pracovní ãinnosti nebo dohodami o provedení práce, v pfiípadû vykazovan˘ch vlastních mzdov˘ch nákladÛ,

tzn. mzdov˘ch nákladÛ zamûstnancÛ pfiíjemce dotace (kód 005); D,

7) Pokud má akce charakter odborného vzdûlávání (tedy akce do 20 úãastníkÛ na akci), poãet úãastníkÛ na akci nebyl

vût‰í neÏ 20; C,

8) Pokud má akce charakter informaãní ãinnosti (tedy akce nad 20 úãastníkÛ na akci), poãet úãastníkÛ na akci bude

minimálnû 21; C, 

9) Projekt dosáhl alespoÀ 10 bodÛ v hodnocení dle preferenãních kriterií uveden˘ch v pfiíloze ã. 3 Pravidel; C.

10. Pfiílohy pfiedkládané na RO SZIF 

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

Ve formuláfii Îádosti o dotaci na stranû A2 – finanãní plán a zpÛsobilé v˘daje projektu se v pfiípadû tohoto opatfiení zkrat-

kou VP rozumí v˘daje realizované vlastními zdroji.

1) Jeden v˘tisk projektu (soubor v rozsahu dle povinné osnovy uvedené v pfiíloze ã. 2 Pravidel) – originál,

2) âestné prohlá‰ení  dle závazného vzoru (viz pfiíloha ã. 7 Pravidel) – originál,

3) Seznam pfiíloh s uvedením poãtu stran jednotliv˘ch pfiíloh.

b) Nepovinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci

1) Vzor osvûdãení o absolvování vzdûlávací akce,

2) Projekt dle osnovy v elektronické podobû na datovém nosiãi CD (ve formátu *.doc., *.pdf).

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podpisu Dohody (Ïádost byla schválena); C

1) V˘pis z obchodního rejstfiíku nebo osvûdãení právního statutu, které je v souladu s definicí pfiíjemce dotace ne star-

‰í 3 mûsícÛ od data podpisu Dohody  – originál,

2) Doklad o vedení (popfi. zfiízení) bankovního úãtu ve vlastnictví Ïadatele, na kter˘ bude dotace Ïadateli poskytnuta

– prostá kopie,

3) Potvrzení finanãního úfiadu, Ïe Ïadatel má vypofiádány splatné závazky vÛãi finanãním úfiadÛm. Datum tohoto

potvrzení nesmí b˘t star‰í neÏ datum zaregistrování Îádosti o dotaci – prostá kopie.
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d) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o proplacení

1) Úãetní/daÀové doklady související s realizací projektu (napfi. faktury, paragony). U poloÏek, zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, kde

je uvedena max. hodnota (viz pfiíloha ã. 4 Pravidel), je nutné na dokladu uvést ãástky dle jednotliv˘ch poloÏek (napfi.

ubytování, strava, nájem sálu apod.) – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie (moÏno vrátit pfiíjemci dotace); D,

2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (napfi. v˘pis z bankovního úãtu vã. smlouvy o vlastnictví úãtu, pokladní

doklad, na kterém oprávnûná osoba potvrdí pfiíjem hotovosti) – prostá kopie; D,

3) Soupisky úãetních/daÀov˘ch dokladÛ ke zpÛsobil˘m v˘dajÛm – originál, formuláfie jsou zvefiejnûny na internetov˘ch

stránkách SZIF; C,

4) Dokumentace k zadávacímu fiízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu fiízení, kter˘ pfiíjemce dotace obdrÏel

pfii podpisu Dohody. Formuláfie jsou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách SZIF; C,

5) 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 pracovního

úvazku); prostá kopie; D,

2. dodavatelsky: úãetní/daÀové doklady (faktury); D.

6) Vyplnûné prezenãní listiny (viz pfiíloha ã. 5 Pravidel) – originál nebo úfiednû ovûfiená kopie (moÏno vrátit pfiíjemci

dotace); D jinak C,

7) Vyplnûná tabulka v˘stupních údajÛ (viz pfiíloha ã. 6 Pravidel); D jinak C,

8) V pfiípadû, Ïe projekt získal body za udûlování osvûdãení o absolvování vzdûlávací akce, 3 udûlená osvûdãení o absol-

vování vzdûlávací akce dle vzoru pfiedloÏeného pfii podání Îádosti o dotaci – kopie; D jinak C,

9) Vzdûlávací materiály – ve formû uvedené v projektu (viz Osnova projektu bod 3.5.4. vzdûlávací materiály – pfiíloha

ã. 2 Pravidel).

11. Seznam pfiíloh Pravidel:

1) Mapa regionÛ NUTS 2 a adresy regionálních odborÛ SZIF

2) Osnova projektu

3) Preferenãní kriteria

4) âíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ a závazn˘ pfiehled maximálních hodnot nûkter˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

5) Závazn˘ vzor prezenãní listiny

6) V˘stupní údaje realizované akce/akcí

7) âestné prohlá‰ení Ïadatele pfii podání Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
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P¤ÍLOHA â. 1

Mapa regionÛ NUTS 2

Adresy regionálních odborÛ 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

pracovní doba

pondûlí, stfieda 7:30 – 16:30

úter˘, ãtvrtek 7:30 – 15:00

pátek 7:30 – 13:00

Jednotná doba pro pfiíjem Ïádostí projektov˘ch opatfiení Programu rozvoje venkova platná pro
v‰echna RO SZIF.
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P¤ÍLOHA 2

Osnova projektu

1. Název projektu

– uveìte struãn˘ a v˘stiÏn˘ název projektu,

– uveìte ãíselné oznaãení a název opatfiení v rámci kterého projekt pfiedkládáte

2. Îadatel

– uveìte název Ïadatele, adresu/sídlo Ïadatele, Iâ (je-li pfiidûleno)/Râ (pfiípadnû. datum narození) Ïadatele,

– uveìte základní (nejdÛleÏitûj‰í) pfiehled ãinností Ïadatele (dle OR, Ïivnostensk˘ch listÛ, stanov spoleãnos-

ti, atd.), které mají vztah k pfiedmûtu projektu

2.2. Zpracovatel projektu

– uveìte pouze v pfiípadû, kdy zpracovatelem je jin˘ subjekt, a to v rozsahu: název/jméno zpracovatele

a kontaktní údaje

3. Popis projektu

3.1. Návaznost na opatfiení osy I. a II. a priority SZP

– uveìte, ke kter˘m prioritám a opatfiením  se vzdûlávací aktivity  projektu  vztahují

3.2. Cíle projektu

– uveìte cíle, které bude projekt naplÀovat

3.3. Beneficient (koneãn˘ pfiíjemce dotace)

– uveìte, na kterou cílovou skupinu (skupiny) je vzdûlávací akce zamûfiena (zemûdûlci, osoby hospodafiící

v lesích, potravináfii)

3.4. Místo a termín realizace projektu

3.4.1. Celkov˘ ãasov˘ plán projektu

– uveìte pfiehledn˘ grafick˘ plán projektu, poãínaje pfiípravou studijních materiálÛ pro vzdûlávací akce,

pfies období jejich uskuteãnûní, aÏ po závûreãné vyhodnocení

Vzor celkov˘ ãasov˘ plán projektu 

Fáze projektu

âasov˘ harmonogram realizace projektu

01
/2

00
8

02
/2

00
8

03
/2

00
8

04
/2

00
8

05
/2

00
8

06
/2

00
8

07
/2

00
8

08
/2

00
8

09
/2

00
8

10
/2

00
8

11
/2

00
8

12
/2

00
8

01
/2

00
9

02
/2

00
9

03
/2

00
9

04
/2

00
9

05
/2

00
9

06
/2

00
9

07
/2

00
9

08
/2

00
9

09
/2

00
9

10
/2

00
9

11
/2

00
9

12
/2

00
9

Pfiíprava projektové dokumentace

Podání Îádosti o dotaci

Realizace projektu

Podání Îádosti o proplacení
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3.4.2. Lokalizace projektu a ãasov˘ plán vzdûlávacích akcí 

– dle vzoru uveìte

• místa a termíny uskuteãnûní vzdûlávacích akcí v rámci projektu

• pfiesné adresy, NUTS 4 (okres), NUTS 3 (kraj), NUTS 2 (region)

• termín uskuteãnûní jednotliv˘ch vzdûlávacích akcí

Vzor lokalizace a ãasov˘ plán vzdûlávacích akcí

ã. akce

adresa

konání

akce

NUTS 4 NUTS 3 NUTS 2

termín konání

Téma Lektor
datum

ãas (hodiny)

od do

3.5. Charakteristika vzdûlávací akce

3.5.1. Struãn˘ popis

– Uveìte typ vzdûlávací akce

a) odborné vzdûlávání (akce do 20 úãastníkÛ na akci)

b) informaãní ãinnost (akce nad 20 úãastníkÛ na akci)

– Uveìte odÛvodnûní potfieby, realizovatelnost projektu a jeho pfiínosy

3.5.2. Obsahová náplÀ vzdûlávací akce 

– Osnova akce, struãn˘ popis toho, co bude prezentováno

3.5.3. Jazyk v˘uky

– Uveìte jazyk v˘uky

3.5.4. Vzdûlávací materiály 

– Uveìte jaké vzdûlávací materiály budou úãastníkÛm k dispozici

– Pokud budou studijní materiály zvefiejnûny na internetu, uveìte pfiesnou adresu, kde budou k nalezení

3.5.6. Vzor osvûdãení o absolvování vzdûlávací akce

– Pokud bude nárokováno bodové hodnocení za osvûdãení o absolvonání vzdûlávací akce, bude vzor toho-

to osvûdãení pfiiloÏen jako pfiíloha k Îádosti o dotaci

3.5.7. Závazn˘ poãet pro‰kolen˘ch osob 

– Uveìte minimální poãet úãastníkÛ, ktefií úspû‰nû ukonãí vzdûlávací akci

3.5.8. Odbornost lektorÛ 

– Uveìte odbornost lektorÛ vãetnû jejich zku‰eností z jiÏ uskuteãnûn˘ch vzdûlávacích akcí, odbornost je

prokázána pfiíslu‰ností lektora k prezentované problematice (praxe, vzdûlání, zku‰enosti) 

3.5.9. Forma v˘uky 

– Uveìte metodu v˘uky a konkrétnû ji popi‰te 

a) aktivaãní (odborná exkurze, praktické ukázky, fie‰ení pfiíkladÛ, apod.)

b) klasická (pfiedná‰ka, prezentace, test apod.)

3.6. Technické zázemí projektu

– popi‰te technické zázemí vzdûlávacích aktivit projektu, tj. vybavení místa realizace projektu (data-projek-

tory, v˘poãetní technika, programové vybavení atd.)
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4. Rozpoãet projektu

– uveìte celkové v˘daje resp. rozpoãet projektu

– celkové zpÛsobilé v˘daje projektu (viz Îádost o dotaci)

• jasnû definujte zpÛsobilé v˘daje v souladu s kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uveden˘ch v Îádosti o dotaci vãet-

nû rozpisu konkrétních poloÏek v˘dajÛ spadajících pod pfiíslu‰n˘ kód a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã

– zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace (viz Îádost o dotaci)

• jasnû definujte zpÛsobilé v˘daje v souladu s kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uveden˘ch v Îádosti o dotaci vãet-

nû rozpisu konkrétních poloÏek v˘dajÛ spadajících pod pfiíslu‰n˘ kód a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã

– nezpÛsobilé v˘daje projektu (viz Îádost o dotaci)

• jasnû definujte nezpÛsobilé v˘daje vãetnû rozpisu konkrétních poloÏek v˘dajÛ a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã

– uveìte pfiípadné v˘daje, které budou realizovány vlastními zdroji, a pfiifiaìte je do odpovídajícího kódu

zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

5. Realizované projekty

– v pfiípadû, Ïe jste realizovali/realizujete dal‰í projekty v rámci jin˘ch dotaãních titulÛ, uveìte jaké a kdo je

garantem pfiíslu‰ného dotaãního titulu (v posledních tfiech letech),

– uveìte seznam Vámi realizovan˘ch vzdûlávacích projektÛ s obdobn˘m odborn˘m zamûfiením v posledních

tfiech letech
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P¤ÍLOHA 3

Preferenãní kriteria

Preferenãní kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnûní podmínek preferenãních kritérií nebo pfiedloÏení

nepravdiv˘ch ãi neúpln˘ch údajÛ pro hodnocení preferenãních kritérií se posuzuje jako nedodrÏení podmínek

dotace (net˘ká se pfiípadného dodateãného sníÏení celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ); C

Dotaci mÛÏe obdrÏet pouze ten projekt, kter˘ dosáhne min. 10 bodÛ.

* Bude prokázáno kontrolou na místû (prezenãní listiny, pozvánky, osvûdãení, reference, videozáznamy akcí, fotodoku-

mentace, úãetní doklady.)

* * Po dobu jednoho roku od ukonãení realizace projektu na pfiesné internetové adrese uvedené v projektu v bodu 3.5.4.

*** Aktivaãní metodou v˘uky jsou mínûny exkurze, fie‰ení pfiíkladÛ a praktická cviãení získan˘ch dovedností (nikoli testy).

Musí b˘t uvedeny v projektu v bodu 5.2.6.

Pozn. I: Pokud je u preferenãního kriteria uvedena i druhá úroveÀ ãíslování, lze zvolit pouze jednu moÏnost v˘bûru (tj.

napfi. pouze 5.3)

Pozn. II: V pfiípadû shodného poãtu bodÛ více projektÛ rozhoduje ãasové hledisko – datum a ãas zaregistrování Îádosti o

dotaci

ã. INFORMAâNÍ âINNOST (nad 20 úãastníkÛ na jedné vzdûlávací akci) body

1.
Îadatel má alespoÀ 3-leté zku‰enosti se vzdûláváním cílové skupiny na akcích podobného roz-

sahu*
3

2. Vzdûlávací materiály

2.1. Písemná podoba 1

2.2. Písemná podoba + CD, nebo písemná podoba + na internetu** 2

2.3. Písemná podoba + CD + na internetu** 3

3. Úãastník vzdûlávací akce obdrÏí osvûdãení o absolvování vzdûlávací akce 2

4. Projekt je podán také v elektronické podobû 1

5. Plo‰nost akce

5.1. Akce se uskuteãní ve 2-4 krajích âR 1

5.2. Akce se uskuteãní ve 4-9 krajích âR 2

5.3. Akce se uskuteãní ve více neÏ 9 krajích âR 3

6. Ekonomická efektivnost akce (náklady na studentohodinu) je

6.1. 200 - 400 Kã 1

6.2. ménû neÏ 200 Kã 2

ã. ODBORNÉ VZDùLÁVÁNÍ (max. 20 úãastníkÛ na jedné vzdûlávací akci) body

1. Îadatel má zku‰enosti se vzdûláváním* 3

2. Vzdûlávací materiály

2.1. Písemná podoba 1

2.2. Písemná podoba + CD, nebo písemná podoba + na internetu** 2

2.3. Písemná podoba + CD + na internetu** 3

3. Úãastník vzdûlávací akce obdrÏí osvûdãení o absolvování vzdûlávací akce 2

4. Projekt je podán také v elektronické podobû 1

5. Projekt vyuÏívá aktivaãních metod v˘uky*** 5
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P¤ÍLOHA 4

âíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ a maximální hodnoty nûkter˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

Kód ZpÛsobil˘ v˘daj Maximální hodnota ZV

001
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

úãastníkÛ)

na pfiípravu sálu budou zapoãteny max. 2 hodi-

ny na jednu akci

002

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 

003
v˘daje spojené s pfiípravou a poskytnutím v˘ukov˘ch a infor-

maãních materiálÛ
max. 350 Kã / 1 úãastník

004 nákup kanceláfisk˘ch potfieb ve vztahu k pfiedmûtu projektu
max. 1 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stano-

vena dotace, na projekt mimo kód 004

005

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 kter˘ch je sta-

novena dotace, na projekt mimo kód 005

006

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., záko-

ník práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pfiíslu‰-

n˘ch provádûcích pfiedpisÛ

ubytování 1500 Kã / noc

007
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)

008
v˘daje na ãinnost odborn˘ch lektorÛ (pfiedná‰ejících) vãetnû

zahraniãních – stravné, doprava, ubytování

stravné a doprava dle zákona ã. 262/2006 Sb., záko-

ník práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pfiíslu‰-

n˘ch provádûcích pfiedpisÛ

ubytování 1500 Kã / noc

009
v˘daje na ãinnost odborn˘ch lektorÛ (pfiedná‰ejících) vãetnû

zahraniãních –lektorné
nestanoveno

010 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)

011
v˘daje spojené se zaji‰tûním tlumoãníka - stravné, doprava,

ubytování

stravné a doprava dle zákona ã. 262/2006 Sb., záko-

ník práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pfiíslu‰-

n˘ch provádûcích pfiedpisÛ

ubytování 1500 Kã / noc

012 v˘daje spojené se zaji‰tûním tlumoãníka - tlumoãení nestanoveno

013
v˘daje spojené s pofiádáním odborné exkurze a praktick˘ch

ukázek

max. 20 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je sta-

novena dotace, na projekt mimo kód 013
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P¤ÍLOHA 5

Závazn˘ vzor prezenãní listiny

PREZENâNÍ LISTINA

Identifikaãní ãíslo projektu:

Název projektu:

âíslo akce:

Místo a datum konání akce: 

Celkov˘ poãet hodin:

Vysvûtlivky:

1) VyplÀte kfiíÏek do pfiíslu‰ného sloupeãku

2) Úãastník akce ãinn˘ v oblasti

zemûdûlství – Z

lesnictví – L

potravináfiství – P

3) Úãastník vyplní po absolvování vzdûlávací akce, pokud bylo osvûdãení v rámci akce udûlováno

Identifikaã

ní ãíslo

úãastníka

Pfiíjmení,

jméno,

titul

Adresa

(FO), místo

podnikání

(PO)

Vûk úãastníka1 Pohlaví Typ 

úãastníka2

1.den

(podpis)

2.den

(podpis)

… Potvrzení

o pfievzetí

osvûdãení

o absolvování

vzdûlávací

akce (podpis)3

<40 > 40
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P¤ÍLOHA 6

V˘stupní údaje realizované akce/akcí

(vyplnit dle prezenãní listiny pro kaÏdou jednotlivou akci)

Obsah aktivity
Poãet úãastníkÛ na vzdûlávací akci ãinn˘ch v oblasti Poãet úãastníkÛ na

vzdûlávací akci
celkem

Poãet dní
celkemZemûdûlství Potravináfiství Lesnictví

¤ízení, administra-
tiva
a marketingové
dovednosti

ICT

Nové technologické
postupy a inovace

Nové smûrnice

Kvalita produkce

UdrÏiteln˘ rozvoj
krajiny a ochrana
Ïivotního prostfiedí

Jiné 

CELKEM

Poãet úãastníkÛ na vzdûlávací akci

Vûk
Obor
ãinnosti
úãastníka

MuÏi Îeny

<40  40 Celkem <40  40 Celkem

Zemûdûlství

Potravináfiství

Lesnictví

CELKEM

Poãet úãastníkÛ, ktefií úspû‰nû ukonãili vzdûlávací akci

Vûk
Obor
ãinnosti
úãastníka

MuÏi Îeny

<40  40 Celkem <40  40 Celkem

Zemûdûlství

Potravináfiství

Lesnictví

CELKEM
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P¤ÍLOHA 7

âestné prohlá‰ení Ïadatele pfii podání Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova âR

a) Je-li Ïadatelem fyzická osoba:

- prohla‰uji, Ïe v‰echny informace uvedené v Îádosti o dotaci jsou pravdivé,

- prohla‰uji, Ïe mám k datu podání Îádosti o dotaci vypofiádány splatné závazky vÛãi SZIF, 

- prohla‰uji, Ïe na mÛj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlá‰en konkurs nebo konkurs nebyl zru‰en pro nedostatek

majetku,

- prohla‰uji, Ïe v˘daje projektu, na které je poÏadována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na úãel

podpofieny jin˘m finanãním nástrojem EU, ani z jin˘ch národních vefiejn˘ch zdrojÛ,

- prohla‰uji, Ïe pfiedloÏen˘ projekt je v souladu s platnou právní úpravou uvedenou v Pravidlech pro Ïadatele,

- zavazuji se plnit v‰echny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova âR stanovené Pravidly pro Ïada-

tele.

Jsem si vûdom(a) pfiípadn˘ch právních dÛsledkÛ nepravdivosti obsahu tohoto ãestného prohlá‰ení.

V…………………………….dne……………………… 

…………………...............................………..

Podpis Ïadatele

úfiednû ovûfien˘  v pfiípadû, Ïe Ïadatel nepodepisuje ãestné prohlá‰ení na Regionálním odboru SZIF
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âestné prohlá‰ení Ïadatele pfii podání Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova âR

b) Je-li Ïadatelem právnická osoba:

- prohla‰uji, Ïe v‰echny informace uvedené v Îádosti o dotaci jsou pravdivé,

- prohla‰uji, Ïe mám k datu podání Îádosti o dotaci vypofiádány splatné závazky vÛãi SZIF

- prohla‰uji, Ïe v˘daje projektu, na které je poÏadována dotace, nebyly a nebudou podpofieny jin˘m finanãním nástrojem

EU, ani z jin˘ch národních vefiejn˘ch zdrojÛ

- prohla‰uji, Ïe v Ïádosti uvedená právnická osoba k datu podání Ïádosti není v likvidaci a na její majetek nebyl v posled-

ních 3 letech vyhlá‰en konkurs nebo konkurs nebyl zru‰en pro nedostatek majetku,

- prohla‰uji, Ïe pfiedloÏen˘ projekt je v souladu s platnou právní úpravou uvedenou v Pravidlech pro Ïadatele,

- v Ïádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit v‰echny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje ven-

kova âR stanovené Pravidly pro Ïadatele.

Jsem si vûdom(a) pfiípadn˘ch právních dÛsledkÛ nepravdivosti obsahu tohoto ãestného prohlá‰ení.

V…………………………….dne………………… 

……...............…..................................……...………..

Podpis Ïadatele (statutárního orgánu)

úfiednû ovûfien˘ v pfiípadû, Ïe statutární orgán Ïadatele nepodepisuje ãestné prohlá‰ení na Regionálním odboru SZIF
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Poznámky:
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Poznámky:


