
Výtah nejdůležitějších informací a podmínek pro 
žadatele ve Fichích PRV MAS Hlučínsko  
 
Zdroj: PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla pro žadatele“)  
Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na 
základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  

platné pro rok 2016/2017 
 
Způsob komunikace MAS/SZIF se žadatelem/příjemcem dotace 
 

1. Základním komunikačním nástrojem je Portál Farmáře. Ze 
strany SZIF jsou žadateli/příjemci dotace do schránky na Portál 
Farmáře zasílány informace o průběhu administrace podaných 
žádostí. 

 
2. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze 

registrovaní žadatelé a příslušná MAS. 
 

3. Komunikačním nástrojem mezi MAS a žadatelem je zejména 
osobní jednání.  
 

4. V případě informování a vyzývání žadatele v rámci 
administrace projektu je nutné: zaslat dopis/zprávu datovou 
schránkou, poštou doporučeně nejlépe s dodejkou, emailem s 
elektronickým podpisem, emailem s dokumentem elektronicky 
podepsaným v příloze, případně předat osobně proti podpisu 
žadatele. 

 



Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje 
venkova  
 

 
1. poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté Žádosti o 

dotaci a rozhodnutí Výběrového orgánu MAS (pro schválení 
Žádosti) nebo Žádosti o platbu (pro vyplacení dotace), 
žadatel/příjemce dotace zabezpečuje financování realizace 
projektu nejprve z vlastních zdrojů  

 
2. před podpisem Dohody není na dotaci právní nárok. Podpisem 

Dohody vzniká příjemci dotace nárok na proplacení dotace za 
splnění podmínek stanovených Dohodou a Pravidly,  

 
3. pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF/MAS může 

kdykoliv od registrace Žádosti o dotaci vyžádat od 
žadatele/příjemce dotace jakékoli doplňující údaje a podklady 
potřebné pro posouzení průběžného plnění kterékoli z 
podmínek pro poskytnutí dotace, na jejichž základě má být či již 
byla požadovaná dotace poskytnuta  

 
4. žadatel/příjemce dotace je povinen provést výběrové/zadávací 

řízení na dodavatele projektu a uzavřít s ním písemnou 
smlouvu či vystavit písemnou objednávku dle kapitoly 8 
Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace před termínem 
pro doložení příloh k Žádosti o dotaci dle kapitoly 4.7. (platí 
pouze pro výběrové/zadávací řízení; cenový marketing lze 
provést po podpisu Dohody a předkládá se až při Žádosti o 
platbu);  

 
5. žadatel/příjemce dotace musí mít uspořádány právní vztahy k 

nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje 
(vztahuje se na stavbu i pozemek pod stavbou), nebo do kterých 
budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení 
(vztahuje se pouze na stavbu) dle specifických podmínek 



Pravidel, od data podání Žádosti o platbu na MAS do konce 
lhůty vázanosti projektu na účel  

 
6. v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 

úřadu, musí být odpovídající povolení stavebního úřadu (viz 
kapitola 1 písm. ll) těchto Pravidel), na jehož základě lze 
projekt/část projektu realizovat v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pravomocné a platné (v 
případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) již k datu 
podání Žádosti o dotaci na MAS; C. Povinnost řízení stavebního 
úřadu se doporučuje písemně zkonzultovat se stavebním 
úřadem  

 
7. příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající 

se poskytnuté dotace, a to po dobu nejméně 10 let od 
proplacení dotace  

 
 



Žádost o dotaci 

 
1. Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou 

Fichi 
 

2. za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné podat pouze 
jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět 
dotace 
 

3. žadatelem požadované bodové hodnocení, které vyplnil v 
Žádosti o dotaci, může změnit příslušná MAS na základě 
rozhodnutí Výběrového orgánu MAS, pouze pokud žadatel 
vyplnil bodové hodnocení chybně.  
 

4. skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro žadatele 
závazné od data podání Žádosti o dotaci na MAS, tzn. že 
nemůže být ze strany žadatele/příjemce dotace po podání 
Žádosti o dotaci jakkoliv měněno a upravováno 
 

5. v odůvodněných případech může SZIF před schválením vrátit 
Žádost o dotaci na MAS k přebodování,  
 

6. dodatečné navýšení dotace ze strany žadatele není možné 
 
 



Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně doložení příloh k Žádosti o 
dotaci 

 
1. Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na 

Portálu Farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v 
souladu s podrobným postupem pro vygenerování Žádosti o 
dotaci přes Portál Farmáře  

 
2. Žádost o dotaci je možné nejprve konzultovat na MAS,  

 
3. žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci 

včetně povinných, příp. nepovinných příloh na MAS v 
elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS 
(vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. 
formátům, předložit v listinné podobě)  

 
4. MAS Žádost o dotaci vytiskne a žadatel ji před pracovníkem 

MAS podepíše, pokud žadatel podává Žádost o dotaci 
prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců – plná moc 

 
5. za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum 

podpisu Žádosti o dotaci před pracovníkem MAS.  
 
 
 
Příjem Žádosti o dotaci na MAS 

 
1. podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel 

písemné potvrzení od MAS ihned po podepsání Žádosti o 
dotace před pracovníkem MAS.  

 



Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na 
MAS 

 
1. Přijaté Žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní 

kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou 
přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se pro 
daný projekt.  

2. v případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné 
opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně daným termínem k 
doplnění Žádosti o dotaci minimálně však 5 pracovních dní. 
Žadatel může provést opravu maximálně dvakrát.  

3. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS 
administraci dané Žádosti o dotaci z důvodu nesplnění 
podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci,  

4. O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS 
do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.  

 
 
Hodnocení projektů  
 

1. U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol dle kapitoly 
4.4., provede Výběrový orgán MAS za každou Fichi věcné 
hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v 
souladu s výzvou MAS,  

2. na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů 
za každou Fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci dle 
bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků 
alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými 
postupy MAS, a to maximálně do 20 pracovních dnů od 
provedení věcného hodnocení,  

3. MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se 
sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a 
to do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS,  

4. MAS vyhotoví seznam vybraných a nevybraných Žádostí o 
dotaci,  



5. výsledky hodnocení (bodování) MAS zaznamená do formuláře 
Žádosti o dotaci.  

 
 
 
Administrace na RO SZIF  
 

1. Po výběru projektů MAS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky 
podepíše, povinné, případně nepovinné přílohy MAS verifikuje 
(dokument elektronicky podepíše, popřípadě jej v papírové 
podobě podepíše, přidá razítko MAS a naskenuje do 
elektronické podoby) a předá žadateli minimálně 3 pracovní 
dny před finálním termínem registrace na RO SZIF 
stanoveného ve výzvě MAS,  

2. žadatel Žádost o dotaci včetně verifikovaných příloh pošle přes 
svůj účet na Portálu Farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději 
do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve 
výzvě MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před 
schválením; pokud budou některé přílohy předkládány v 
listinné podobě, musí tuto informaci žadatel uvést u zasílané 
Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře,  

3. odeslání Žádosti o dotaci včetně příloh prostřednictvím Portálu 
Farmáře ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě 
provedeno pouze jednou;  

4. přílohy v listinné podobě musí MAS označit identifikačními údaji 
žadatele a předat na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního 
termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS,  

5. RO SZIF provede registraci Žádostí o dotaci po jejím odeslání 
žadatelem přes Portál Farmáře, za datum registrace Žádosti o 
dotaci na RO SZIF je považováno datum finální registrace na RO 
SZIF stanovené ve výzvě MAS,  

6. O zaregistrování Žádosti o dotaci bude žadatel informován 
prostřednictvím Portálu Farmáře SZIF,  

7. MAS předá seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 
Výběrovým orgánem MAS, prezenční listinu, zápis z jednání 



Výběrového orgánu včetně doložení aktuálního složení orgánů 
podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru 
projektů příslušným orgánem MAS (vše prosté kopie) 
nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF 
stanoveného ve výzvě MAS,  

8. RO SZIF provede kontrolu složení orgánů MAS podílejících se 
na rozhodování o výběru. V případě nedodržení podmínky, že 
při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů 
partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor, nebudou projekty 
podané v této Výzvě MAS zaregistrovány.  

 
 
Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení (platí pouze pro 
výběrové/zadávací řízení, cenový marketing se předkládá až při 
Žádosti o platbu) 

 
1. Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému 

výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného 
formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS v termínu do 63. 
kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o 
dotaci na RO SZIF uvedeného ve Výzvě MAS, a to elektronicky, 
případně vybrané přílohy v listinné podobě,  

2. v případě, že v Žádosti o dotaci dojde ke změně, musí MAS 
zkontrolovat Žádost o dotaci a ověřit ji elektronickým 
podpisem; přílohy k výběrovému/zadávacímu řízení kontroluje 
pouze nepovinně a nemusí je verifikovat,  

3. žadatel předloží na RO SZIF v termínu do 70. kalendářního dne 
od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF 
uvedeného ve Výzvě MAS ke kontrole kompletní dokumentaci 
k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení dle Seznamu 
dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, který je k 
dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 
www.szif.cz  

 
 



Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, příloh, případně 
dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení, kontrola 
přijatelnosti a hodnocení projektů na RO SZIF 
 

1. v případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve RO SZIF 
žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře (informována je i 
příslušná MAS) k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději 
do 56 kalendářních dnů, resp. do 126 kalendářních dnů u 
Žádostí o dotaci s výběrovým/zadávacím řízením, od finálního 
data registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve Výzvě 
MAS,  

 
2. MAS zkontrolované doplněné Žádosti o dotaci elektronicky 

podepíše, přílohy verifikuje a předá žadateli,  

 
3. doplnění neúplné dokumentace se provádí prostřednictvím 

Portálu Farmáře; vybrané přílohy může žadatel vzhledem k 
jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě na 
podatelnu příslušného RO SZIF osobně nebo poštou či 
prostřednictvím příslušné MAS  

 
4. na RO SZIF je doplněná dokumentace zkontrolována do 21 

kalendářních dnů  
 
 
Schválení Žádostí o dotaci  
 

1. Schválení Žádostí o dotaci, u nichž nebyla ukončena 
administrace po kontrole SZIF, probíhá na SZIF podle seznamu 
vybraných Žádostí o dotaci,  
 

2. schvalování Žádostí o dotaci probíhá za každou MAS průběžně, 
nejdříve jsou schvalovány Žádosti o dotaci, u kterých žadatel 
neprovádí výběrové/zadávací řízení, následně Žádosti o dotaci 
s výběrovým/zadávacím řízením,  



3. žadatelé jsou o schválení/neschválení Žádosti o dotaci 
informováni prostřednictvím seznamu projektů zveřejněném 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  

 
 
Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova  

1. V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je 
žadatel vyzván prostřednictvím Portálu farmáře k podpisu 
Dohody a je povinen se dostavit k podpisu Dohody ve lhůtě 
stanovené výzvou; 

2. Dohodu podepisuje žadatel osobně před pracovníkem RO SZIF  
 
 
 



Žádost o platbu 
 

1. Dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné 
dokumentace dle společných či specifických podmínek 
jednotlivých článků uvedených ve specifických podmínkách 
Pravidel,  
 

2. Žádost o platbu musí být vygenerována z účtu na Portálu 
Farmáře žadatele/příjemce dotace  

 
3. Žádost o platbu se předkládá samostatně za každý projekt, 

resp. za každé registrační číslo projektu, nejdříve na MAS, po 
kontrole MAS na příslušný RO SZIF  

 
4. Žádost o platbu příjemce dotace vyplní a nejprve předá na MAS, 

a to nejpozději v den podání Žádosti o platbu na MAS v 
termínu stanoveném Dohodou, případně v termínu 
stanoveném v Hlášení o změnách (termín předložení Žádosti o 
platbu na MAS se počítá automaticky 15 kalendářních dní před 
termínem podání Žádosti o platbu na RO SZIF); 
 

5. v případě kladného výsledku kontroly dokumentace pracovník 
MAS potvrdí formulář Žádosti o platbu,  

 
6. podáním Žádosti o platbu příjemce dotace oznamuje ukončení 

realizace projektu  

 
7. po doručení Potvrzení o přijetí Žádosti o platbu provede RO 

SZIF kontrolu formální správnosti Žádosti o platbu vč. příloh;  

 
8. v případě, že jsou ze strany RO SZIF v rámci kontroly Žádosti o 

platbu vč. příloh prováděné při jejím předložení zjištěny 
formální závady a/nebo nedostatky, je příjemci dotace uložena 
přiměřená lhůta pro doplnění chybějící nebo opravu chybné 



dokumentace k Žádosti o platbu, a to podle závažnosti 
zjištěných závad nebo nedostatků, nejméně však 14 
kalendářních dnů.  

 
9. Doplnění formuláře Žádosti o platbu včetně příloh, které jsou 

jeho neoddělitelnou součástí, se provádí prostřednictvím 
Portálu farmáře. 

 
10. Za předpokladu, že v rámci kontroly Žádosti o platbu dle čl. 

48, případně také dle čl. 49, Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
809/2014 ze dne 17. července 2014 nebudou ze strany SZIF 
zjištěny nedostatky, bude příjemci dotace schváleno 
proplacení dotace, tzn. schválena Žádost o platbu, nejpozději 
do 14 týdnů od zaregistrování Žádosti o platbu.  

11. Proplacení následuje do 21 kalendářních dnů od 
okamžiku jeho schválení. 



Společné podmínky pro všechny aktivity 
 

 Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.  

 Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace, je 5 mil. Kč na projekt. 

 Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace, je 50 tis. Kč na projekt.  

 Příspěvek EU činí 64 % veřejných výdajů.  

 Příspěvek ČR činí 36 % veřejných výdajů. 
 
 

 Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; projekt lze 
výjimečně realizovat i mimo území MAS (kromě měst nad 25 
tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu připadne 
do území MAS  

 Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS  
 
 

 Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení 
dotace na účet příjemce dotace (není-li ve specifických 
podmínkách Pravidel uvedeno jinak); výjimku tvoří 
vzdělávací/informační akce, kde lhůta vázanosti projektu na 
účel končí s provedením poslední akce.  

 
 

 Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny 
všechny nemovitosti/technologie (včetně souvisejících 
objektů)/jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu, v 
případě, že je umístěn na více místech, žadatel uvede všechna 
místa (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno 
jinak).  

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k 
nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 
nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie 
nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 



spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno, 
výpůjčka. U každého článku je upřesněno, jaké uspořádání 
právních vztahů k nemovitostem připouští. Žadatel/příjemce 
dotace prokazuje uspořádání právních vztahů k nemovitostem 
při kontrole na místě předložením příslušných dokumentů9.  

 Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální 
počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi 

 V případě nákupu nemovitosti, který je součástí výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace, musí být žadatel/příjemce dotace 
vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání Žádosti o 
platbu.  

 Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek 

 V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo 
(případně pokud získal body za preferenční kritérium tvorba 
nových pracovních míst), musí postupovat podle Metodiky 
tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze 14 
Pravidel. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo 
nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet; 
D jinak C. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží 
ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce 
dotace v případě, že v době vytvoření pracovních míst je 
příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let 
od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, 
že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký 
podnik.  

 V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, 
pro jiné účely než jsou cíle a účel článku nařízení, postupuje 
žadatel/příjemce dotace podle metodiky uvedené v Příloze 15 
Pravidel – Metodika stanovení výdajů, na které může být 
poskytnuta dotace v případě využití části objektu, který je 
předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel operace.  

 Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby 
sloužit účelu a cíli operace 



 Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 
000 000 Kč  

 

 Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria 
závazná po dobu udržitelnosti projektu (pokud není uvedeno 
jinak) a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií, 
nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro 
hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení 
podmínek dotace 

 

 V rámci jedné Žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy 
podpory 

 

 Pokud žadatel/příjemce dotace uplatnil nárok na vyšší míru 
dotace, musí žadatel/příjemce dotace dodržet kategorii 
podniku, kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci, i ke dni 
podpisu Dohody  

 

 Pokud se jedná o žadatele/příjemce dotace, který musí pro 
splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle 
velikosti, musí žadatel/příjemce dotace splňovat tuto kategorii 
až do data podpisu Dohody  

 
 
 



Seznam předkládaných příloh 
 
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS; D jinak C  
Některé přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci jsou součástí 
formuláře Žádosti o dotaci. Metodiky a příručky, usnadňující správné 
vyplnění Žádosti o dotaci k posouzení finančního zdraví, veřejným 
zakázkám a povinné publicitě, jsou uveřejněny na internetových 
stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  
1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 
úřadu, pak pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy 
platné a účinné) odpovídající povolení stavebního úřadu (dle 
Obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), 
na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie.  

2) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 
úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace 
předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 
předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).  

3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím 
měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části 
projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná 
k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá 
kopie.  

4) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu 
(netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou 
patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a 
měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá 
kopie (lze předložit v listinné podobě).  

5) Formuláře11 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je 
prokázání vyžadováno.  

6) Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná 
o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie 



podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o 
zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních 
podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář 
ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  
 
 
V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena 
dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním 
Žádosti o dotaci na MAS - prostá kopie; D jinak K.  

8) Přílohy stanovené MAS.  
b) Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci na 
RO SZIF; D jinak C  
1) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní 
dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení. Podrobné informace 
jsou uvedeny v Obecných podmínkách těchto Pravidel, kapitole 8. 
Seznam dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení, je k dispozici 
na internetových stránkách SZIF (www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  

2) Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku 
výběrového/zadávacího řízení.  
 
 
 
Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 
  
1) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k 
posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně do splátek. 
Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum podání Žádosti o 
dotaci na MAS – prostá kopie.  

2) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, 
vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (vzor Příloha 19 Pravidel 
nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz) – originál.  
 


