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Program rozvoje venkova ČR

na období 2007 - 2013

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí

ADMINISTRACE 

PROJEKTOVÝCH OPATŘENÍ
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Administrace žádostí
 podání Žádosti o dotaci ve vyhlášeném kole

 administrativní kontrola (do 49 dnů)

 případ. doplnění žádosti (do 21 dnů), výzva i na P. farmáře

 bodování – výběr dle preferenčních kritérií

 vyhlášení schválených žádostí (na www.szif.cz)

 podpis Dohody (ve stanoveném termínu, příp. + 15 dnů)

 podání Žádosti o proplacení

 kontrola

 případné doplnění žádosti (do 14 dnů)

 bezchybná žádost - schválení do 12 týdnů

 proplacení dotace (do 21 dnů)

Nový systém administrace 

žádostí pouze pro I.1.1

 povinné zaslání formuláře ŽOD elektronickou cestou 
prostřednictvím Portálu farmáře

 Žadatel poté na RO SZIF doručí ve stanoveném termínu 
pouze podepsaný formulář ŽOD (osobně, pošta, DS) –
datum registrace = datum písemného doručení ŽOD

 SZIF provede administrativní kontrolu ŽOD (21 dní)

 v případě nedostatků SZIF vyzve k jejich odstranění 
(14 dní), výzva i na Portálu farmáře

 SZIF sestaví seznam žadatelů dle nárokovaných bodů

 v případě shody bodů je rozhodným kritériem výše 
dotace
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Nový systém administrace 

žádostí pouze pro I.1.1

 SZIF rozdělí žadatele do 3 skupin:

 statut Doporučen (dle částky závazkování) 

 statut Náhradník (dle rezervní částky) 

 statut Nedoporučen 

 Seznamy budou zveřejněny na webu SZIF

 SZIF vyzve žadatele se statutem Doporučen a Náhradník 
k doložení povinných, příp. nepovinných příloh (7 dní) –
Stavební povolení pravomocné a platné k datu ŽOD

 SZIF provede kontrolu obdržených dokumentů

 v případě nedostatků SZIF vyzve k jejich odstranění (7 dní)

 SZIF provede schválení žádostí, které vyhověly všem kritériím 
přijatelnosti a dalším podmínkám

OBECNÉ PODMÍNKY
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Přechodná ustanovení
 jednotný administrativní postup pro všechny žádosti v 

administraci, kterým nebyla ukončena administrace a nebyly 

proplaceny

 platné pro:

 Základní pojmy a zkratky

 Obecná ustanovení

 Výdaje, na které může být poskytnuta dotace

 Provádění změn

 Zadávání zakázek

 Žádost o proplacení (včetně příloh)

 Snížení částky dotace (sankce)

 Další podmínky

 Přílohy k ŽOP a přílohy po proplacení

Základní pojmy – změna
 způsobilé výdaje 

= výdaje, na které může být poskytnuta dotace

 nezpůsobilé výdaje 

= výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace

= výdaje, na které není požadována dotace

 výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace

 výdaje, na které žadatel dotaci nepožaduje

 způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace

= výdaje, ze kterých je stanovena dotace

 investiční výdaj

nově žadatel může využít vlastní klasifikaci hmotného a 

nehmotného majetku (pokud to umožňuje zákon a žadatel 

doloží příslušný interní  dokument podniku)
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Obecná ustanovení
 realizace projektu/podání ŽOP do 24 měsíců od podpisu 

Dohody 

(leasing a inovace do 36 měsíců)

 nedodržení čestného prohlášení, že není třeba stavební 

povolení – ukončení administrace

(vyjma inovačních projektů)

 povinnost poskytovat informace

 po celou dobu trvání závazku

 i třetímu subjektu pověřenému MZe

 při neposkytnutí – ukončení administrace

 možnost vrácení technické dokumentace v případě 

neschválení projektu

Žádost o dotaci

 v daném kole pouze jedna žádost na jeden předmět 

dotace, který navíc nebyl schválen ke spolufinancování 

za předchozích 12 měsíců (1 okamžik = 1 předmět 

dotace/1 žádost)

 předložení pouze elektronicky (alespoň CD)

 ze strany žadatele (bez výzvy SZIF) nelze

 upravovat míru dotace

 navyšovat částku dotace

 dodatečně předkládat, či upravovat přílohy ŽOD

 nesouhlas s bodováním – vyžádat stanovisko SZIF, v 

případě opětovného nesouhlasu se lze s přiloženým 

stanoviskem SZIF obrátit na MZe (do 60 dnů od 

zveřejnění výsledků kola)
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Výdaje, na které může být 
poskytnuta dotace

 realizované od 1.1.2007 do ŽOP

 výdaje na projekt (stavební řízení, ŽOD, zadávací řízení)

 nákup nemovitosti

realizované od ŽOD do ŽOP – ostatní výdaje

 POZOR – novelizace NR 1698/2005 → u většiny opatření 

vše způsobilé až po zaregistrování ŽOD

Dotaci nelze poskytnout na

použitý majetek

nákup zemědělských výrobních práv, nákup zvířat

prosté nahrazení investice

úroky z půjček

Realizace a financování projektu

Žadatel je povinnen provést zadávací řízení: 

a) podle zákona (č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

b) mimo režim zákona – podle Pravidel:

 samostatná zakázka do 10 tis. Kč

 přímo objednávka (do max. 100 tis. Kč/projekt)

 zakázka do 500 tis. Kč

 výběr z min. 3 dodavatelů, 

 zakázka nad 500 tis. Kč

 dokladované zadávací řízení z min. 3 nabídek, ne osoba 

blízká, společnost vlastněná zadavatelem, apod.

 Možnost závazné kontroly zadávacího řízení ze strany 

SZIF před realizací projektu (do 30 dnů)
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Realizace a financování projektu

 Zakázka: součet dodávek, služeb, staveb. prací

(v opatření I.3.1 – jednotlivé kódy výdajů) 

 Žadatel může provést více zadávacích řízení v 

rámci jednoho projektu, musí však vycházet z 

vyšší částky, která je součtem všech částek za 

předmět zakázky

 výdaje jsou realizovány nejprve žadatelem

 dotace je vyplácena až po realizaci projektu, tzn. 

po proplacení výdajů
 průběžné platby pouze u op. III.2.1 a III.2.2

 zálohová platba pouze u op. I.3.2

Žádost o proplacení

 předložení do data stanoveného Dohodou

 při prodlení SZIF odešle upozornění žadateli 

(následující pracovní den)

 předložení ŽOP při prodlení 

 do 14 kalendářních dnů – sankce 10 % dotace

 do 24 (36) měsíců – sankce 50 % dotace

 po 24 (36) měsících – sankce 100 % dotace
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Snížení částky dotace

Kategorie sankce za porušení podmínky:

 A – 10 % dotace

 B – 50 % dotace

 C – 100 % dotace, nebo ukončení administrace 

(po proplacení dotace – vratka)

 D – uložení nápravného opatření

 K – korekce

 pokud rozdíl mezi požadovanou částkou a přiznanou částkou 

činí více než 3 % - dotace snížena ještě o tento rozdíl

Provádění změn projektu
 všechny změny musí respektovat účel projektu, závazky z 

preferenčních kritérií, apod.

 standardizovaný formulář (ke stažení na www.szif.cz)

 změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu SZIF

(místo realizace, pronájem předmětu dotace, termín předložení ŽOP, 

změna způsobu financování, věcné plnění/dodavatelsky a další)

zmírnění hlavních sankcí – nenahlášení, ale následné schválení změny 

ze strany SZIF – sankce 10 % (při nesouladu s Pravidly 100 %)

 změny, které je nutné nahlásit nejpozději do podání ŽOP

(technické parametry projektu, přidání/odstranění kódů a další, změnu 

částek kódů a částek výdajů již není třeba nahlašovat)

 stanovené sankce jsou ukládány pouze při nenahlášení změn

 lhůta pro vyjádření SZIF – 30 dnů
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Děkuji za pozornost.


