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Seminář pro příjemce PRV 

Příjemci 5. výzvy PRV 5.10.2021

INFORMACE NA ÚVOD…

• úhrada výdajů musí být zajištěna do data předložení Žádosti o platbu na MAS

• projekt musí být zrealizován do 24 měsíců od podpisu Dohody

• VCM nad 500 000 Kč bez DPH, Výběrové/Zadávací řízení – doložení do 63. 

kalendářního dne od finálního data registrace na RO SZIF + uzavřená kupní 

smlouva

• MCM – do 500 000 Kč bez DPH – dokládá se k Žádosti o platbu

• Doba udržitelnosti projektu 5 let

• k datu podání Žádosti o platbu musí být uspořádány právní vztahy k 

nemovitostem
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Právní vztahy k nemovitosti

• Výlučné vlastnictví

• Spoluvlastnictví – výpisem z katastru a písemným souhlasem 

spoluvlastníků s realizací projektu

• Nájemní vztah/pacht/výpůjčka/věcné břemeno/právo stavby – smlouva 

minimálně na dobu udržitelnosti nebo dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou min. 5 let od převedení dotace

• Kontrola SZIF – dle Pravidel PRV může kontrolor vyžadovat dokumentaci 

na místě  (nájemní smlouvu je nejlépe doložit jako přílohu k Žádosti o 

platbu)

Kontrola Žádosti na SZIF

• závěrečná kontrola před Dohodou - Chybník ze SZIF

• nutné vypořádat do 21 dnů (1. Chybník)/14 dnů (2. Chybník) – nejprve mimo 

Portál předat doplněnou dokumentaci na MAS, až po té s el. podpisem 

nahrát na Portál farmáře

• informace o Schválení/Neschválení je vyvěšená na webu SZIF

• podpis Dohody probíhá osobně/poskytovatelem poštovních služeb 

(prostřednictvím statutára nebo zmocněnce) na RO SZIF ve lhůtě stanovené 

ve vyzvání prostřednictvím Portálu farmáře
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Povinné přílohy k podpisu Dohody

• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti – datum nesmí 

předcházet datu podání Žádosti - kopie

• Vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (vzor na SZIF) –

originál

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 
malých či středních podniků – v případě že má žadatel uzavřené 
nové účetní období než při podání Žádosti o dotaci nebo v 
případě nárokování vyšší částky dotace 

Tvorba pracovního místa

• udělení bodů za preferenční kritéria je závazné po celou dobu udržitelnosti

• postup upraven v Metodice tvorby nových pracovních míst

• místo musí vzniknout nejpozději do 6 měsíců od převedení dotace na účet

• závazek je na 3 roky pro malé a střední podniky, 5 let pro velké podniky

• nové místo musí být na hlavní pracovní poměr (počítá se i příjemce dotace 

jako FO-živnostník, pokud je v RESu datum vzniku méně než 24 měsíců před 

podáním ŽoD)

• musí mít přímou vazbu na předmět dotace – zaměstnanec musí pracovat s 

„novým strojem“ 
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Tvorba pracovního místa

• v pracovní smlouvě musí být uvedeno i místo výkonu práce a pracovní 

zařazení a povinností je archivovat veškeré dokumenty k novém prac. místu

• nové místo je možné vytvořit od podání Žádosti o dotaci a vždy se srovnává 

počet zaměstnanců s předchozím uzavřeným rokem před podáním Žádosti o 

dotaci – musí dojít k navýšení – není možné někoho propustit a znovu tuto 

osobu zaměstnat apod. 

Provádění změn v projektu

• od podpisu Dohody je povinnost oznamovat změny prostřednictvím 

formuláře Hlášení o změnách – vše musí být v souladu s Pravidly

• formulář Hlášení o změnách nejprve podat na MAS mimo Portál farmáře, 

lhůta na vyjádření MAS je 10 pracovních dnů  

• pokud MAS souhlasí se změnou, el. podepíše formulář a žadatel nahraje na 

Portál; SZIF má na schválení 30 kalendářních dní

• pokud MAS nesouhlasí se změnou, udělí příjemci nápravné opatření a pokud 

s ním žadatel nesouhlasí, vyjádří písemně na MAS svůj nesouhlas a poté 

předá vše na RO SZIF 

• nelze podat více Hlášení o změnách v jeden okamžik
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Platba výdaje

• platby jsou realizovány bezhotovostně z vlastního účtu ve 

vlastnictví žadatele (hotově lze max. do 100 000 Kč)

• výdaj vznikl nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci

• nelze pořizovat použitý majetek (např. v tech. průkazu bude 

žadatel na prvním místě, stroj byl vyroben v období 3 let před 

rokem podání Žádosti)

Povinné přílohy k Žádosti o platbu

• Oprávnění k provozování činnosti – nepředkládá se v případě výpisu z živ. nebo obch. 

rejstříku anebo evid. zem. podnikatele

• Doklad o vedení bankovního účtu ve vlastnictví žadatele - kopie

• Účetní/daňové doklady – kopie

• Doklad o uhrazení závazku dodavateli (výpis z účtu, pokladní doklad) - kopie 

• U strojů a technologií – Technický průkaz, Technická dokumentace, Prohlášení o 

shodě – kopie

• v případě staveb – kolaudační souhlas, oznámení stavebnímu úřadu, povolení ke 

zkušebnímu provozu, dokumentace skutečného provedení stavby – kopie

• Soupiska účetních dokladů – součást formuláře Žádosti o platbu
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Povinné přílohy k Žádosti o platbu

• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti – nesmí být starší 30 kalendářních 

dnů před podáním ŽoPl

• Cenový marketing včetně objednávky - kopie

• Soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet – kopie

• Fotodokumentace předmětu dotace včetně fotozáznamu výrobního nebo 

evidenčního čísla - kopie 

• Kupní smlouva - v případě nákupu nemovitostí – nesmí být starší podáním 

Žádosti – kopie

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie... – v případě vytváření nových 

pracovních míst

Žádost o platbu
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Žádost o platbu

• Žádost o platbu se generuje na Portálu farmáře a poté se předá mimo Portál 
na MAS samostatně za každý projekt (pozor na přiloženou Soupisku dokladů k 
výdajům) – předání na MAS musí být nejpozději v den podání ŽoPl na MAS 
(automaticky je to vždy 15 kal. dní před termínem podání na RO SZIF) – MAS 
zkontroluje a el. podepíše

Žádost o platbu

• za každé reg. číslo projektu je možné podat pouze 1 ŽoPl (pozor, je nutné 
doručit na RO SZIF i Potvrzení o odeslání z Portálu farmáře do data v 
Dohodě) a pokud budou přílohy v listinné podobě – nejpozději do 5 prac. 
dnů od odeslání ŽoPl doručit na podatelnu RO SZIF a označit je reg. číslem 
projektu

• předložení ŽoPl na MAS je bráno jako oznámení o ukončení projektu – může 
nastat i před závazným datem stanoveným Dohodou

• po kontrole může SZIF zaslat Chybník
• schválení ŽoPl proběhne nejpozději do 18 týdnů od zaregistrování ŽoPl –

proplacení následuje do 21 kalendářních dnů
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Změny v průběhu udržitelnosti 
projektu

• podat nejprve před samotnou realizací změny Hlášení o změnách je nutné v 

těchto případech a nechat schválit: změna příjemce dotace/vlastníka 

majetku

• do 30 kalendářních dnů od provedení změny je nutné hlásit: změnu místa 

realizace projektu a ostatní změny

Kontrola dodržování podmínek 

• dokumentaci je nutné uchovávat 10 let od proplacení dotace 
stejně jako umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám

• příjemce dotace vede samostatnou účetní evidenci nebo zřídí 
samostatné účetní středisko
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Povinné přílohy po proplacení 
projektu

• Monitorovací zpráva k projektu – formulář je na Portálu 
farmáře – odevzdává se každoročně do 31. 7. po celou dobu 
udržitelnosti

Povinná publicita projektu

• povinné je logo EU s textem PRV a logo LEADER 
• logo EU nesmí být menší než jakékoliv jiné logo a vždy musí být na prvním 

místě
• povinné nástroje: 

• Článek na internetových stránkách příjemce (pouze pokud existují 
profesní)

• Plakát A3
• článek musí obsahovat min. název projektu, logo EU a Leader a popis hl. cíle 

projektu
• plakát je povinný u projektů s dotací nad 50 000 eur (cca 1,35 mil. Kč)
• dodržovat od podpisu Dohody po celou dobu udržitelnosti
• plnění podmínek se kontroluje při kontrole na místě
• generátor povinné publicity - https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
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CENOVÝ MARKETING

• Minimálně 3 SROVNATELNÉ nabídky
• Vzájemně nepropojení dodavatelé + žadatel
• Veškeré nabídky musí obsahovat parametry uvedené v Žádosti o dotaci 

(doporučení minimálně, maximálně, cca, …)
• Možno měnit Hlášením o změnách
• Vyhodnocení cenového marketingu (webové stránky MAS)
• Časová posloupnost (poptávka, nabídka, vyhodnocení marketingu, 

objednávka, faktura, platba)

DĚKUJI ZA POZORNOST

Zdeněk Nagy
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

e-mail: nagy@masjesenicko.cz
Tel: 730 511 866

Web: www.masjesenicko.cz


