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PRAVIDLA 19.2.1
PRO 2021

PREZENTACE VYCHÁZÍ ZE
SOUČASNÉHO ZNĚNÍ NÁVRHU
PRAVIDEL 19.2.1 PRO 2021

• vyhlašování výzev MAS v druhé
polovině ledna 2021
• následně příjem na MAS od března
2021
• registrace na SZIF od dubna 2021

PRAVIDLA 19.2.1 PRO 2021 – SOUČASNÉ ZNĚNÍ
Obecná část A
Rozepsány podmínky doručování dokumentů
• doručování dokumentů žadateli – nejprve do datové
schránky
• pokud žadatel do 10 dnů datovou schránku neotevře,
považuje se tento 10. den za den doručení
• teprve po doručení dokumentu do datové
schránky je dokument publikován na Portálu
farmáře
• pokud žadatel nemá datovou schránku, pak je
dokument doručen při přihlášení se na Portál farmáře

Pravidla 19.2.1 pro 2021 - současné znění
• Specifická část B

Seznam příloh
• Půdorys stavby/dispozice technologie – pouze pokud jsou
realizovány stavební výdaje
• Katastrální mapa – netýká se mobilních strojů a zařízení
• Upřesnění k podání příloh v sekci „Průřezové přílohy“:
• Prohlášení o velikosti podniku (MSP)
• Formuláře pro posouzení finančního zdraví
• Čestné prohlášení k de minimis

Pravidla 19.2.1 pro 2021 - současné znění
• Specifická část B

Čestné prohlášení k de minimis (u článků, kde lze žádat v režimu
de minimis)
- odstraněn bod o dokládání při podpisu Dohody pouze z části C
- neznamená, že už neplatí, pouze je tato povinnost uvedena
souhrnně ve specifické části B

PRAVIDLA 19.2.1 PRO 2021 – SOUČASNÉ ZNĚNÍ
Specifická část C

17.1.b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů (obdobně i 35.2.c), d))
• pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez
podkategorie G pouze v kódu 012
19.1.b) Podpora investice na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
• pořízení užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G
• Výroba tvarovaných biopaliv – nesmí být z obilné slámy a
sena

PRAVIDLA 19.2.1 PRO 2021 –
SOUČASNÉ ZNĚNÍ
Specifická část C
Článek 20
Pro všechny oblasti čl. 20
upřesněno:
Prohlášení o realizaci projektu
v souladu s plánem / programem /
strategií rozvoje obce/obcí
(strategického rozvojového
dokumentu), v případě žadatele svazek
obcí lze akceptovat soulad
s programem/plánem/strategií rozvoje
svazku obcí (viz Příloha 21)

PRAVIDLA 19.2.1 PRO 2021 – SOUČASNÉ ZNĚNÍ
Specifická část C
Článek 20
20 a) veřejná prostranství v obcích
V poslední verzi návrhu Pravidel 19.2.1 se uvažuje
o změně hodnocení u výdaje herní prvky – v rámci
limitu 30% ZV s tím, že ale není třeba kontrolovat,
zda se jedná o hřiště.

PRAVIDLA 19.2.1 PRO 2021 – SOUČASNÉ ZNĚNÍ
Specifická část C
Článek 20
20 d) Obchody pro obce
• pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů
kategorie N1 a N2 bez podkategorie G)

PRAVIDLA 19.2.1 PRO 2021 – SOUČASNÉ ZNĚNÍ
Specifická část C
Článek 20

20 e) Vybrané kulturní památky
• Upřesnění podmínky pro režim nezakládající veřejnou
podporu:
Předmět dotace neslouží a ani v rámci lhůty vázanosti
projektu na účel nebude sloužit k provozování ekonomické
činnosti příjemce podpory, musí být veřejně přístupný a
v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho
užívání zpoplatněno).

DOKLÁDÁNÍ PŘÍLOH
K ŽÁDOSTI O DOTACI
A ADMINISTRACE NA MAS

ADMINISTRACE NA MAS
• V termínu výzvy MAS žadatel dokládá povinné
a nepovinné přílohy k žádosti o dotaci společně
s formulářem ŽoD
• V rámci administrace na MAS po provedení
kontroly je žadatel vyzván vždy písemně k
opravě chyb
• Komunikace MAS s žadatelem splňuje
podmínky Pravidel 19.2.1 A, kap. 2.:
„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.“

UPOZORNĚNÍ NA ÚPRAVY LISTU E1
Pravidla 19.2.1 A, 4.1. c)

„žadatelem požadované bodové hodnocení v
Žádosti o dotaci nemůže být ze strany
žadatele/příjemce dotace po podání Žádosti o
dotaci na MAS jakkoliv měněno a upravováno“

Body, které si žadatel přidělí na listu E1 –
v případě nejasností nebo zjištění chyb –
nechat žadatele vysvětlit a ne měnit
přidělené body.

DOKLÁDÁNÍ PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O
DOTACI
• Nutno počítat s termínem předání
žádostí o dotaci žadatelům nejméně 3
dny před finálním termínem k registraci
• MAS může ověřit z Portálu farmáře, zda
žádost o dotaci byla žadatelem odeslána
– pokud ano, zmizí z Portálu farmáře sekce Nová podání / Žádosti o dotaci
přes MAS
• Po zregistrování na SZIF je možné
dohledat v Přehledy / Přehledy žádostí /
po rozkliknutí reg.čísla žádosti o
standardizaci MAS

Dokládání příloh k žádosti o dotaci – po zaregistrování na SZIF
• Termín pro dokládání příloh žadatele po zaregistrování na SZIF se řídí údajem ze žádosti o dotaci,
list B3, pole č. 5:

1) Ano (nižší než 500 tis. Kč) – doklady z výběru dodavatele – cenový
marketing – doložit VŽDY jako přílohu k Žádosti o platbu
- v případě, že žadatel má na B3 pouze tuto možnost, nesmí doklady posílat v termínu pro
velký marketing – žádost už je na RO SZIF administrována a přílohy se musí stornovat.

2) Ano (rovna nebo vyšší než 500 tis. Kč) – doklady z výběru
dodavatele – velký cenový marketing – nejdříve na MAS do 63. kal.dne
a pak do 70. kal. dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci
na RO SZIF
3) Ne – tj. je realizováno výběrové/zadávací řízení – lhůta stejná jako u
bodu 2).
POZOR – Portál farmáře otevřen pro dokládání vždy – nelze se tím řídit.

Dokládání příloh k žádosti o dotaci – po zaregistrování na SZIF
Otevření Portálu farmáře
žadateli k doplnění
(po žádosti o doplnění neúplné
dokumentace/žádosti o dodatečné
doplnění)

Po vyzvednutí výzvy ze SZIF v
datové schránce!

(datová schránka, pokud žadatel nemá, tak
po otevření Portálu farmáře)

LHŮTY PRO DOLOŽENÍ DOKUMENTŮ SE TAK NEURČUJÍ DLE DATA
ODESLÁNÍ DOPISU SZIF, ALE DLE DATA VYZVEDNUTÍ!
• Náhled ze strany MAS:
!POZOR! - dopisy ze SZIF (žádost o doplnění neúplné dokumentace
atd.) se MAS na Portále farmáře nezobrazí, dokud si je nevyzvedne
žadatel v datové schránce! (datová schránka, pokud není, tak Portál
farmáře)

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00
info@szif.cz
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