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Informace k dokládání příloh k Žádosti o dotaci na MAS
v opatření 19.2.1
V Praze dne 14. května 2018
Zpráva vysvětluje postupy při dokládání příloh k Žádosti o dotaci na místní akční
skupinu. Postupy vycházejí z podmínek, které jsou stanoveny Pravidly pro operaci
19.2.1




Dle Pravidel 19.2.1, části A. Obecné podmínky, kapitoly 4.2. Podání Žádosti o dotaci na
MAS včetně doložení příloh k Žádosti o dotaci, bod c): “žadatel podává kompletně
vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře, dále žadatel předá na
MAS povinné, příp. nepovinné přílohy a obdrží písemné potvrzení o převzetí příloh
(vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit
v listinné podobě); všechny dokumenty musí být doručeny v termínu stanoveném výzvou
MAS; C.“
Dle Pravidel 19.2.1, části B. Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitoly 6) Seznam
předkládaných příloh, bod a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS;
D jinak C.

Dle prvního ustanovení musí žadatel v termínu výzvy MAS podat na MAS vyplněný formulář
Žádosti o dotaci a přílohy. Pro zařazení Žádosti o dotaci do administrace na MAS je nutné
doložit alespoň jednu povinnou/nepovinnou přílohu, pokud je vyžadovaná. V rámci
administrativní kontroly MAS může žadatele vyzvat k doplnění dalších údajů a příloh tak, aby
byly splněny všechny podmínky Pravidel a doloženy všechny přílohy dle ustanovení “Přílohy
předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS”.
Výzva k doplnění musí obsahovat pevně daný termín doplnění a doplnění může být provedeno
maximálně dvakrát.
V případě, že je na MAS podána nevyplněná Žádost o dotaci, jedná se o chybné podání a MAS
ukončí administraci dané Žádosti.
Pokud je podána vyplněná Žádost o dotaci, ale žadatel nedoloží žádnou přílohu, MAS posoudí,
zda chybějící příloha/přílohy jsou povinné (tzn. stanovené Pravidly 19.2.1. nebo ve výzvě MAS
– tyto přílohy mají vliv na posouzení přijatelnosti projektu nebo plnění dalších podmínek) nebo
nepovinné (tzn. přílohy, které slouží k prokázání nároku na bodové ohodnocení). Pokud není
doložena povinná příloha/přílohy, jedná se o chybně podanou Žádost o dotaci a následuje
ukončení administrace. Pokud není doložena nepovinná příloha/přílohy není ukončena
administrace projektu, ale žadatel není vyzýván k doplnění – nepředložení příloh/y má vliv na
výši bodového ohodnocení (tj. výběrová komise MAS neudělí žadateli body).

Tento postup je v souladu i s nejčastěji uváděnými postupy ve výzvách MAS:
“Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti
nebudou MAS přijaty.”
“Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového
ohodnocení projektu.”
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Příjem žádosti o dotaci může MAS v tomto bodě vykládat i jako podmínku pro příjem žádosti
k bodovému hodnocení MAS a případné podpoře žádosti ze strany MAS. Žádosti musí být
kompletní a bezchybné nejpozději před zahájením bodového hodnocení MAS.
Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení metodiky Leader a Spolupráce

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

2z2

