
Program rozvoje venkova

Seminář pro žadatele PRV 14. prosince 2017



Problém → Projektový záměr

1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT? 
• CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY → JEJICH POTŘEBY? 

2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?
• AKTIVITY

3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ?

• INDIKÁTORY

Příprava žádosti o podporu



Nadřazená výzva

• = operace vyhlášená Řídícím orgánem (stránky SZIF)

• Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje

• závazné dokumenty jsou Pravidla pro poskytování dotace na 
projekty PRV na období 2014-2020 + jejich přílohy pro Operaci 
19.2.1 

• https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokument
y_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F150710154710
9.pdf

PRV F1-F4.ppt


Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 6.12.17

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v 
MS2014+: 31.1.18 do 12:00

Registrace na SZIF: 30.4.18

Datum realizace projektu: od 6.12.2017 do 30.6.2023

Forma podpory: financování ex- post

Vyhlášení výzvy



• článek 17, písmeno b)

• celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro výzvu je 1 840 000,- Kč

• míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt je 50 %
(střední podniky 35 %, malé a mikro 45 % výdajů, pokud výstupní 
produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU)

• min. výše celkových způsobilých výdajů 50 000,- Kč

• max. výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000,- Kč na 1 
projekt 

Fiche F1 Zemědělská produkce



F1 - Oprávnění žadatelé

• zemědělský podnikatel
• výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, 

výrobce krmiv nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění 
na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU jako vstupní projekt

• realizace probíhá v území MAS – hranice okr. Jeseník
• hl. cíl - projekt musí řešit zpracování, uvádění na trh nebo vývoj 

zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o 
fungování EU jako vstupní projekt nebo bavlny



F1 - Způsobilé výdaje

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení
výrobků (včetně technologií souvisejících s
dohledatelností produktů)

• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně
manipulačních ploch a bouracích prací)

• investice související se skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
zpracování s výjimkou odpadních vod

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality
výrobků



• investice související s uváděním vlastních produktů na trh 
včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, 
pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení 
prodejen apod.)

• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve 
zpracovatelském provozu

• nákup nemovitostí

• nezpůsobilé jsou intervenční sklady

F1 - Způsobilé výdaje



Kombinovaná nomenklatura celní správy

• https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-
zbozi/spolecny-celni-sazebnik-
es/Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20ro
k%202016/PNK1925-17.pdf

• výstupní produkt nemusí být uvedený v Příloze I Smlouvy o 
fungování EU, ale poté platí podmínky, že žadatel nesmí být 
velký podnik, podpora musí mít motivační účinek, žadatel 
nesmí být v obtížích, nejedná se o produkci biopaliv nebo 
energie z obnovitelných zdrojů

F1 – Příloha I Smlouvy o 
fungování EU

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Spolen celn sazebnk EU platn pro rok 2016/PNK1925-17.pdf


při podání Žádosti o dotaci

• Posouzení vlivu záměru na ŽP – pouze pokud výstupní 
produkt nespadá pod přílohu I Smlouvy, které vyžadují 
posouzení vlivu záměru na ŽP

při podání Žádosti o platbu

• Potvrzení Státní veterinární správy, že nově zavedený prodej 
ze dvora splňuje legislativní požadavky – pouze pokud je 
investice zaměřená do nově zřízeného prodeje živočišných 
výrobků ze dvora

F1 – Seznam předkládaných 
specifických příloh



• článek 19, písmeno b)

• celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro výzvu je 11 000 000,- Kč

• míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt je 45 % pro malé podniky a 35 
% pro střední podniky a 25 % pro velké podniky

• min. výše celkových způsobilých výdajů 50 000,- Kč

• max. výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000,- Kč na 1 
projekt 

Fiche F2 Investice do 
nezemědělských činností 



F2 - Oprávnění žadatelé

• podnikatelský subjekt (FO a PO) – mikropodniky a malé 
podniky ve venkovských oblastech

• zemědělský podnikatel

• realizace probíhá v území MAS – hranice okr. Jeseník
• hl. cíl – budou podporovány investice do vybraných 

nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ-NACE)

• financování v režimu de minimis anebo blokové výjimky



F2 – Finanční režim

• Bloková výjimka – pouze pro počáteční investici (nová 
provozovna či rozšíření sortimentu), musí mít motivační účinek 
a příjemce se zavazuje, že neprovedl dva roky před a neprovede 
dva roky po, přemístění provozovny

• De minimis – celková míra podpory nesmí za poslední tři po 
sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 Eur



F2 - Způsobilé výdaje

• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či
nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně zázemí pro
zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně
stravování, budov tur. infrastruktury, sportoviště a jejich zázemí)

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie
N1, vybavení, hardware, software) (včetně montáže a zkoušky
majetku před uvedením do provozu)

• doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných
a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)

• nákup nemovitostí



• Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – pouze vybrané činnosti

• činnosti Sportovní, zábavní a rekreační a Stravování a pohostinství mohou 
být pouze ve vazbě na venkovskou turistiku (návštěvnost min. 2000 
osob/rok do 10 km od místa realizace) nebo ubytovací kapacitu (od 6 do 
40 lůžek)

• produkt uváděný na trh není uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU či 
výstup procesu zpracování produktů není uvedený v Příloze

• v případě výroby biopaliv musí většina sloužit k prodeji nebo být využita 
pro nezemědělskou činnost

• kategorie podniku musí být dodržená ke dni podpisu Dohody nebo může 
podnik svoji kategorii zmenšit

F2 – Podmínky přijatelnosti



při podání Žádosti o dotaci

• Dokument potvrzující, že se nachází v okruhu do 10 km objekt venkovské 
turistiky s návštěvností min. 2 000 osob/rok – týká se činnosti R 93 nebo I 56; 
musí být uveden i popis způsobu výpočtu návštěvnosti

• Karta znovupoužitého majetku či Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti 
jež má být modernizovaná – v režimu blokové výjimky při rozšíření výrobního 
sortimentu

při podpisu Dohody

• Čestné prohlášení k de minimis

při podání Žádosti o platbu

• Potvrzení obce prokazující, že příjemce ohlásil vznik poplatkové povinnosti –
projekt týkající se ubytování na území obce, kde se vybírají místní poplatky z 
cestovního ruchu

F2 – Seznam předkládaných 
specifických příloh



• článek 17, písmeno a)

• celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro výzvu je 4 000 000,- Kč

• míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt je 50 % (+ až 10 % za LFA nebo + 
10 % za mladého začínajícího)

• min. výše celkových způsobilých výdajů 50 000,- Kč

• max. výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000,- Kč na 1 
projekt 

Fiche F3 Investice do 
zemědělských podniků 



F3 - Oprávnění žadatelé

• zemědělský podnikatel

• realizace probíhá v území MAS – hranice okr. Jeseník
• hl. cíl – podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v 

živočišné a rostlinné výrobě, do zem. staveb a technologií a pro 
školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů pro 
zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku 



F3 - Způsobilé výdaje

• stavby, stroje a technologie v živošičné výrobě
• stavby, stroje a technologie pro rostlinou a školkařskou

výrobu
• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebovaná

přímo v zemědělském podniku
• nákup nemovitostí



• předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele

• + 10 % dotace za situování v LFA oblastech, pokud je alespoň 
75 % celkové výměry evidovaných v LPIS v LFA 

• předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

F3 – Podmínky přijatelnosti



při podání Žádosti o dotaci

• Souhlasné stanovisko MŽP – pokud bude předmětem dotace 
výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže

• Posouzení vlivu záměru na ŽP – v režimu blokové výjimky při rozšíření výrobního 
sortimentu

při podání Žádosti o platbu

• Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace – v případě, že žadatel 
doklad dosud nepředložil 

• Potvrzení místně příslušné veterinární správy – stavební nebo technologické 
investice v rámci budov pro chov zvířat, které nepodléhají kolaudačnímu 
souhlasu nebo oznámení stavebnímu úřadu

• Doklad o povolení nové výsadby révy vinné 

• Doklad o prodeji komodity nebo jiný dokument dokládající výrobní zaměření 
žadatele za rok podání žádosti o platbu či rok předcházející

F3 – Seznam předkládaných 
specifických příloh



• článek 25

• celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro výzvu je 2 000 000,- Kč

• míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro projekt je 100 %

• min. výše celkových způsobilých výdajů 50 000,- Kč

• max. výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000,- Kč na 1 
projekt 

Fiche F4 Rekreace v lesích



F4 - Oprávnění žadatelé

• vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
• sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, 

pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

• realizace probíhá v území MAS – hranice okr. Jeseník
• hl. cíl – budou podporovány projekty zaměřené na posílení 

rekreační funkce lesa, podporu usměrňování návštěvnosti území 
a k údržbě lesního prostředí a opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa



F4 - Způsobilé výdaje

• rekreační funkce lesa – značení, výstavba a rekonstrukce
stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků,
fitness, herní a naučné prvky

• usměrňování návštěvnosti území, zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, infotabulí, závory

• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání
odpadků

• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky,
lávky, zábradlí, stupně)

• nákup pozemku



• projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou ZCHÚ a lokalit Natura 2000; 
zároveň území PUPFL jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem 
nebo platnou lesní hospodářskou osnovou

• podpora musí mít motivační účinek – tzn. začátek prací (počátek 
stavebních prací a investice) na projektu musí být až po podání Žádosti o 
dotaci

• nezpůsobilé – stezky širší než 2 m a lesní cesty pro hospodářství, stavební 
obnova kulturních památek, výsadba/obnova zeleně, provozní výdaje, 
následná údržba

F4 – Podmínky přijatelnosti



• pořízení použitého movitého majetku

• nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování

• DPH u plátců DPH za předpokladu že si mohou DPH nárokovat u finančního 
úřadu

• prosté nahrazení investice

• kotle na biomasu a bioplynové stanice

• závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů

• výdaje do včelařství

• zpracování produktů rybolovu, akvakultury a medu

• obnova vinic

• oplocení vinic a sadů

Nezpůsobilé výdaje obecně  
na:



• povinnost naplnit indikátory výstupu a sledovat indikátory výsledku

• závazek k naplnění cílové hodnoty k datu ukončení realizace projektu

• udržitelnost je 5 let od provedení poslední platby příjemci SZIF

• vykazování průběžně ve Zprávách o realizaci a Zprávách o udržitelnosti

Pro F1 až F3

• 9 37 01 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

• 9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

Pouze pro F4

• 9 27 02 Počet podpořených operací (akcí)

• 9 30 01 Celková plocha (ha)

Indikátory



• za danou Fichi se podává pouze jedna Žádost

• definici žadatele musí splňovat od data podání Žádosti do konce vázanosti 
projektu na účel (velikost podniku musí dodržet min. do podpisu Dohody)

• realizace projektu musí nastat do 24 měsíců od podpisu Dohody

• žadatel Žádost vygeneruje na Portálu farmáře a podá na MAS přes Portál 

• nákup nemovitosti v limitu do 10 % výdajů

• vznik nových pracovních míst – do 6 měsíců od převedení dotace na účet 
s udržitelností 3 roky (malý a střední)/5 let (velký podnik) (POZOR: žadatel 
musí v době udržitelnosti zachovat deklarovaný počet pracovních míst, 
nejen nově vytvořené místo!)

• dodržení požadavků povinné publicity

• místo realizace: nutno uvést všechna místa/pozemky, kde je majetek, 
který je předmětem dotace

Žádost o dotaci



• u projektů se způsobilými výdaji nad 1 mil. Kč (vyjma obcí, DSO, 
příspěvkových organizací, spolků, ústavů, o.p.s., nadace a veřejné VŠ, 
církevních organizací) – jediná příloha, kterou vyplňuje žadatel přímo na 
svém Portálu farmáře

• posuzují se poslední tři účetně uzavřené roky (u subjektu bez historie se 
dokládají poslední dva roky) – řeší se riziko úpadku

Finanční zdraví



Přílohy při podání Žádostí o dotaci na MAS
1. Pravomocný správní akt stavebního úřadu

2. Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení 
stavebního úřadu

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není součástí 
dokládané projektové dokumentace 

4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace – pokud není součástí projektové 
dokumentace (musí být patrná čísla pozemků, hranice pozemků)

5. Formuláře pro prokázání finančního zdraví žadatele

6. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a 
středních podniků

7. Znalecký posudek v případě nákupu nemovitostí

Obecné povinné přílohy 
žádosti



Přílohy po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF
1. Kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení včetně 
podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a dokladu o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv

2. Formulář Žádosti aktualizovaný dle výsledků výběrového/zadávacího řízení

Přílohy při podpisu Dohody
1. Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti

2. Čestné prohlášení k de minimis

Obecné povinné přílohy 
žádosti



Hodnocení projektů

Na MAS probíhá ve dvou krocích:

1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti:
• provádí manažeři projektového týmu MAS 
• osoby, které poskytují konzultace projektů před a v průběhu výzvy, 

nemohou kontrolovat přijaté žádosti 
• kritéria přijatelnosti mohou mít podobu napravitelná, nenapravitelná, 

nehodnoceno 
• hodnocení bude provedeno do 29 pracovních dní od ukončení příjmu 

žádostí v kolové výzvě 



• posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné 
výzvě MAS,  Žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních 
požadavků

• pokud jsou kritéria napravitelná -> zjištěné nedostatky při kontrole

• žadatel vyzván k doložení a opravě nedostatků konkrétního kritéria, 
včetně lhůty pro vypořádání

• lhůta se stanovuje na 5 pracovních dní od data doručení požadavku 
datovou schránkou nebo emailem

• celkově je možné žadatele vyzvat k doplnění / upřesnění maximálně 2x

• k další fázi hodnocení všech projektů v rámci jedné výzvy je přistoupeno až 
po uplynutí doby pro přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o 
přezkum

Hodnocení projektů



2.      Věcné hodnocení:

• věcné hodnocení provádí členové Výběrové komise MAS

• žadatel se boduje sám a jeho hladinu může upravit pouze VK v případě 
chyby žadatele 

• hodnocení bude provedeno do 30 pracovních dní ode dne ukončení 
administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti

• po ukončení každé fáze je žadatel informován prostřednictvím datové 
schránky/emailu s elektronickým podpisem o výsledku v termínech 
daných příslušnými pravidly jednotlivých řídících orgánů

Lhůta postupu počítaná vždy od ukončení předchozí fáze je pro AKaKP 29 PD, 
VH 30 PD, výběr projektů 15 PD a závěrečné ověření způsobilosti na SZIF.

Hodnocení projektů



1. Finanční náročnost projektu – výše CZV, ze kterých je stanovena dotace 
(hranicí je 1 200 000 Kč) (až 10 bodů) 

2. Vytvoření nových pracovních míst (až 20 bodů) 

3. Žadatel je mladý začínající zemědělec (až 10 bodů)

4. Součinnost mezi subjekty z různých odvětví (až 20 bodů)

• Max. počet bodů: 60

• Min. počet bodů, které musí projekt získat: 30

Kritéria věcného hodnocení –
Fiche 1



1. Finanční náročnost projektu – výše CZV, ze kterých je stanovena dotace 
(hranicí jsou 2 000 000 Kč) (až 10 bodů) 

2. Vytvoření nových pracovních míst (až 20 bodů) 

3. Inovativní přístup – zohlednění vlivu výstupů projektu na ŽP (až 10 bodů)

4. Součinnost mezi subjekty z různých odvětví (až 10 bodů)

• Max. počet bodů: 50

• Min. počet bodů, které musí projekt získat: 30

Kritéria věcného hodnocení –
Fiche 2



1. Finanční náročnost projektu – výše CZV, ze kterých je stanovena dotace 
(hranicí jsou 2 000 000 Kč) (až 10 bodů) 

2. Vytvoření nových pracovních míst (až 20 bodů) 

3. Inovativní přístup – zohlednění vlivu výstupů projektu na ŽP (až 10 bodů)

4. Součinnost mezi subjekty z různých odvětví (až 10 bodů)

• Max. počet bodů: 50

• Min. počet bodů, které musí projekt získat: 30

Kritéria věcného hodnocení –
Fiche 3



1. Finanční náročnost projektu – výše CZV, ze kterých je stanovena dotace 
(hranicí jsou 1 200 000 Kč) (až 10 bodů) 

2. Komplexnost projektu – kolik prvků obsáhne realizace projektu (až 20 
bodů) 

3. Inovativní přístup – zohlednění vlivu výstupů projektu na ŽP (až 10 bodů)

4. Součinnost mezi subjekty z různých odvětví (až 20 bodů)

• Max. počet bodů: 60

• Min. počet bodů, které musí projekt získat: 30

Kritéria věcného hodnocení –
Fiche 4



• proti každému negativnímu výsledku hodnocení (AKaKP, VH) je možné 
podat jednou žádost o přezkum 

• žádost o přezkum - písemně

• lhůta - podat do 15 PD ode dne doručení oznámení o výsledku

• žádost vyřizuje Kontrolní výbor do 30 PD od doručení žádosti

• výsledek přezkumu - důvodná, částečně důvodná či nedůvodná

• výsledek oznámen žadateli

Přezkum hodnocení FNaP a VH



• 1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: pro kladné hodnocení je 
nutnost splnit veškerá stanovená kritéria (viz Příloha 1 Hodnotící kritéria výzev 
PRV)

• 2. Věcným hodnocením: pro kladné hodnocení je nutnost získat min. 30 bodů z 
celkových 50/60 bodů ze všech kritérií (viz Příloha 1 Hodnotící kritéria výzev PRV)

• 3. Výběrem projektů: v případě vyšší alokace projektů, které splnily podmínky 
obou výše zmíněných hodnocení, než je celková alokace výzvy, může Programový 
výbor navýšit alokaci.

• Závěrečné ověření způsobilosti projektů provádí SZIF

• Základním dokumentem pro postupy hodnocení je Směrnice č. 1/2017 -
INTERNÍ POSTUPY MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Způsob hodnocení žádosti



• po výběru projektů předá MAS vybrané Žádosti, které elektronicky 
podepíše a přílohy verifikuje, žadateli min. 3 dny před datem registrace 
na RO SZIF, ten je nahraje přes Portál farmáře na RO SZIF Olomouc do 
30.4.2018!

• administrativní kontrola SZIF – odstranitelné nedostatky - 56 kalendářních 
dní/126 kalendářních dní u ŽoD s výběrovým řízením; doplnění se provádí 
nejdříve prostřednictvím MAS 

• odstranění zjištěných nedostatků musí být provedeno dle Žádosti o 
doplnění neúplné dokumentace v termínu do 14 kalendářních dnů od 
vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace ze strany RO SZIF –
lze odeslat pouze jednou

• schválení žádostí na SZIF – nejdříve žádosti bez VŘ 

• podpis Dohody osobně na RO SZIF Olomouc - na výzvu přes Portál 
farmáře 

Postup pro vybrané projekty



• 1. Do 20 000 Kč bez DPH – přímý nákup (sčítá se do 100 000 Kč za projekt)

• 2. Méně než 400 (veřejný/dotovaný zadavatel)/500 tis. Kč bez DPH –
Neprovádí se VŘ (pouze průzkum trhu – cenový marketing s 3 dodavateli)

• 3. Od 400/500 tis. Kč bez DPH do 2/6 mil. Kč bez DPH – Veřejné zakázky 
malého rozsahu - provádí se VŘ – uzavřená výzva

• 4. Od 2/6 mil. Kč bez DPH – Provádí se VŘ (dle zákona č. 137/2006 Sb.) –
otevřená výzva

Řídit se Příručkou pro zadávání veřejných zakázek!

• kompletní dokumentaci k realizovanému výběrovému/zadávacímu řízení
včetně aktualizovaného formuláře Žádosti nejdříve na MAS do 63. kal. dne
od data zaregistrování na RO SZIF a žadatel jí předloží do 70. kal. dne na RO
SZIF (v případě změny v rozpočtu i aktualizovaný formulář Žádosti)

• jeden funkční celek = jedna zakázka

Veřejné zakázky



• 1. Všechny parametry a indikátory, ke kterým se žadatel zavázal v projektu 
musí dodržet.

• 2. Realizace projektu nesmí být zahájená před podáním žádosti o podporu.

• 3. Všechny faktury nutno platit bezhotovostně a z účtu vlastněného 
žadatelem (hotově jen částky do 100 000 kč).

• 4. V případě jakýchkoliv změn v projektu nutno hlásit na MAS.

• 5. Za plnění podmínek stanovených pravidly zodpovídá výhradně 
žadatel/příjemce dotace.

Kontaktní osoba pro konzultace k Fichím Programu rozvoje venkova: 

Hana Hošková, hoskova@masjesenicko.cz, 730 511 866, www.masjesenicko.cz

Na závěr

A1_Bezpečnost dopravy.ppt


DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Hana Hošková
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

e-mail: hoskova@masjesenicko.cz
tel.: 730 511 866

web: www.masjesenicko.cz


