DOTAZY Z WEBINÁŘE ZE DNE 11. 11. 2020
PREZENTACE 1 - HRANIČNÍ PROJEKT (ZMĚNY PRO ROK 2021)
1.

2.

Co když hraniční projekt výzvy nebude chtít snížit požadavek na Ano, ale je potřeba mít daný postup popsaný v Interních postupech MAS (dále IP). Pokud žadatel
dotaci? Mohu potom oslovit projekt další v pořadí?
odmítne snížení dotace projektu, musí k tomu mít MAS jeho písemné vyjádření. V IP poté doporučujeme
nastavit, že v případně odmítnutí prvního hraničního projektu výzvy v pořadí, bude osloven další
hraniční projekt výzvy v pořadí. Pokud byl stanoven pouze jeden hraniční projekt výzvy (např. byla
vyhlášena jen jedna Fiche) a žadatel by se snížením nesouhlasil, nebude zbývající alokace v této výzvě
využita. Vše musí být zdokumentováno v zápise a archivováno.
Je podmínkou podpory hraničního projektu stále zbývající alokace Tato podmínka nebyla ani nyní Pravidly stanovena. A pokud si MAS toto nenastaví v IP, nemusí tak
postačující alespoň na 50 % původně požadované výše dotace?
postupovat.

3.

Příklad: MAS zbývá ve Fichi 1 alokace 100 000 Kč. Nemá smysl tuto
fichi zahrnout do výzvy, je možné převést tyto prostředky na jinou
fichi už při vyhlašování výzvy nebo je v takovém případě nutná
změna fin. plánu?

4.

Stačí takhle rozsáhlou změnu interních postupů schválit v rámci Postupujete stále dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014
vyhlášení výzvy rozhodovacím orgánem, nebo musí být nejvyšším až 2020, resp. dle kompetencí orgánů nastavených, příp. dle vnitřních předpisů MAS. Doporučujeme
orgánem?
postupovat analogicky, jako máte nastavený postup pro schvalování změn SCLLD.

5.

Přesuny ve fichích i před vyhlášením výzvy lze schválit ze strany Ano, nicméně musí být postupováno dle vnitřního předpisu MAS - tzn. schvalování změny dle
MAS i bez změny finančního plánu?
kompetencí orgánů MAS. Změna finančního plánu není nutná před každou výzvou, ale změnu je potřeba
následně (souhrnně) provést (např. při navýšení alokace pro přechodné období).
Kdy provedeme změnu finančního plánu v MS 2014+ a kdo ji bude Změnu finančního plánu provedete dle skutečnosti při nejbližší příležitosti změny SCLLD, např. v rámci
schvalovat? Opět VH nebo řídící orgán?
navýšení alokace MAS pro přechodné období. Schválení změny SCLLD (FP) na MAS proběhne
standardně dle kompetencí orgánů MAS, následně změnu standardně předkládáte přes MS 2014+ ke
schválení ŘO PRV.
Vysvětlení termínu PRVOŽADATEL. Za plánovací období nebo v Dle nastavení MAS – musí být transparentní (předem nastaveno v IP). Zároveň pokud pojem používáte
historii výzvě MAS?
v preferenčních kritériích, tak musí být uvedeno ve výzvě MAS. Dejte pozor, aby byl obsah pojmu při
použití při více příležitostech v rámci jedné výzvy vždy stejný.
Od kdy budeme moci v roce 2021 vyhlašovat výzvy?
Žádost o potvrzení Výzvy MAS bude možné vygenerovat přibližně v druhé polovině ledna 2021 i
s ohledem na nezaslání připomínek NS MAS k Pravidlům. Aktualizaci formulářů Fichí, pokud je to
potřebné, je možné předkládat k potvrzení na CP SZIF nepřetržitě.

6.

7.

8.

Správný postup je vyhlášení Fichí dle zájmu žadatelů, který by měla MAS ve svém území sledovat.
Alokaci by poté MAS rozdělovala dle postupu, který bude uveden v Pravidlech MAS pro rok 2021
(viz prezentace 1). Změna finančního plánu není nutná před každou výzvou, ale změnu je potřeba
následně (souhrnně) provést (např. při navýšení alokace pro přechodné období).

9.

Bude možné míchat alokace současného období a prodlouženého Ano, bude možné sloučit alokaci přidělenou MAS pro přechodné období a zbytkovou alokaci z období
období v jedné výzvě a fichi?
2014 – 2020.

10. Jak rychle se na PF změní/promítne odstoupení žadatele, které Pokud žadatel zašle na SZIF oficiální cestou oznámení o odstoupení od realizace projektu, bude mu
pošle písemně. Z důvodu započtení možných nákladů pro výzvu.
odesláno Oznámení o ukončení administrace Žádosti o dotaci. Po odeslání daného dokumentu se přes
noc daný status o ukončení Žádosti o dotaci propíše i do přehledu na Portálu farmáře MAS.
11. Bude možno otevřít fichi, kterou jsme změnou uzavřeli v období Ano, bude to možné. Po obdržení (navýšení) alokace pro přechodné období (Dodatku k Akceptačnímu
prodloužení?
dopisu) budete vyzváni zároveň i k úpravě SCLLD – Finančního plánu.
12. Je znám nejzazší termín registrace projektů v roce 2021?

Plánovaný termín je standardně 31. 8. Vše závisí na stanovení přechodného období a přerozdělení
alokace na dané období.

13. Plánované navýšení alokace bude pro všechny MAS?

Ze strany MZe budou osloveny všechny MAS, kromě tzv. spících MAS.

14. Takže alokace, která zůstala z článku 20, se dá převést na příští Pro přechodné období ANO.
období?
Pro programové období 2021 – 2027 nikoliv.
15. Bude možné kromě zrušení Fiche provést i změnu ve formě přidání Ano, v rámci změny SCLLD. Po obdržení (navýšení) alokace pro přechodné období (Dodatku k
aktivity v rámci čl. 20 do přechodného období?
Akceptačnímu dopisu) budete vyzváni zároveň i k úpravě SCLLD – Finančního plánu. Případnou změnu
SCLLD konzultujte s MZe.
16. Když bude žadateli ukončena administrace kvůli chybě a žadatel
Nelze přesně stanovit, záleží na mnoho faktorech – minimálně, kam se odvolává a zda se odvolává
se bude odvolávat. Jak dlouho trvá, než se MAS dozví výsledek?
opakovaně. Pokud se odvolá na SZIF, vyjádření ze strany SZIF obdrží do 30 dnů od doručení odvolání.
17. Jaký bude maximální termín realizace projektů podpořených z
období 2014-2020 v rámci výzev vypsaných v r. 2021/v rámci
přechodného období? Platí plošně lhůta 24 měsíců od podpisu
Dohody, nebo je/bude stanoveno pevné datum pro dokončení
realizace?
18. Stačí zrušení fiche veřejně projednat Nejvyšším orgánem při per
rollam?

Pro stávající programové období platí n+3, tedy projekty podané v období 2014 – 2020 musí být
proplaceny do konce roku 2023 (samozřejmě platí lhůta pro realizaci projektu stanovena aktuálně
platnými Pravidly). Lhůta na proplacení projektů podaných po roce 2020 bude stanovena dle délky
přechodného období.
V rámci nouzového stavu můžete postupovat dle dokumentu Doplňující informace k doporučení MMR
– ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování
(rozhodování per rollam) - aktualizace k 1. 6. 2020, viz web MMR
Mimo nouzový stav postupujete dle vnitřních předpisů MAS (Jednacího řádu).

19. Prosím a jak to udělat - při zasedání rozhodovacího orgánu Pokud žadatel odmítne snížení dotace (v případě možnosti podpoření hraničního projektu výzvy), musí
řekneme, který projekt bude podpořen a který dostane zbytkovou k tomu mít MAS jeho písemné vyjádření. V IP poté doporučujeme nastavit, že v případně odmítnutí
alokaci. Pak mu zavoláme a domluvíme se s ním aktuálně, nebo prvního hraničního projektu v pořadí, bude osloven další hraniční projekt výzvy v pořadí.
musíme ukončit jednání a pak počkat na písemné vyjádření??
Doporučený postup: Pokud žadatel v telefonu odmítne, je možné oslovit telefonicky dalšího – je-li
stanoven. Do termínu podpisu zápisu je ale nutné, aby bylo doloženo písemné odmítnutí od prvního
hraničního projektu a souhlas druhého osloveného s ponížením dotace, dokumenty pak musí být
přílohou zápisu.
20. A když bychom v rámci výzvy měli jen 1 fichi a hraniční projekt
Nelze. Pokud by se snížením oslovený hraniční projekt/žadatel nesouhlasil, nebude zbývající alokace v
výzvy odmítl snížení alokace, tak už také nelze podpořit další
této výzvě/tomto případě využita.
projekt v pořadí pod čarou?
21. Můžeme využít alokaci i nevyhlášené fiche?

V rámci Výzvy bude stále možné disponovat pouze prostředky, které jste si na danou Výzvu stanovili.
Od r. 2021 bude sledována pouze celková alokace na operaci 19.2.1. Navýšit alokaci na Výzvu bude
nadále možné z důvodu podpory hraničních projektů Fiche a nově také pro podporu hraničního projektu
výzvy. Přesun prostředků mezi Fichemi musí být proveden dle IP MAS. Pokud je v IP dovolen přesun
mezi Fichemi, je možné využít i alokaci Fiche, která v daném roce nebyla vyhlášena.
22. Bude MAS mít k dispozici své "zbytkové alokace" - to co žadatelé Informační systém SZIF (přehled zbývající alokace) počítá s částkou ze: 1) zaregistrované ŽoD, 2) Dohody
ušetří při marketingu nebo např. když mu nebylo něco proplaceno a 3) příkazu k úhradě. Pokud tedy např. byla podaná Žádost o platbu na nižší částku, než byla uvedená
- toto si dosud vede jen MAS, na SZIF se to stále vede podle Dohody v Dohodě, rozdíl se do zbytkové alokace MAS započítá, až bude skutečně proplacena (do té doby se
bere v potaz částka z Dohody). Zároveň je nutné počítat s případnými odvoláními žadatelů a rezervovat
si alokaci pro tyto projekty.
23. Do jakého termínu se může žádat o změnu výzvy - navýšení
Stále platí, že již potvrzenou výzvu nelze nijak měnit. Alokaci stanovujete při vyhlášení Výzvy, v průběhu
alokace, lze do jednání rozhodovacího orgánu?
výzvy již není možné navyšovat alokaci nad výši uvedenou ve výzvě. Navýšení alokace na Výzvu je možné
pouze za účelem podpory hraničních projektů Fiche či hraničního projektu výzvy během jednání orgánů
MAS v rámci výzvy dle předem nastavených IP.
24. Výši zbytkové alokaci konzultovat s kým? Se svým metodikem?
ANO.
25. Dobrý den, před vyhlášením Výzvy jsme počítali určitou alokaci. V rámci Výzvy bude stále možné disponovat pouze prostředky, které jste si na danou Výzvu stanovili.
Před jednáním RO zjistíme, že můžeme navýšit i vliv odečtení ZV z Od r. 2021 bude sledována pouze celková alokace na operaci 19.2.1. Dodatečně zjištěnou zbytkovou
Dohod. Můžu s tou to alokací počítat?
alokaci můžete využít pro podporu hraničních projektů Fiche či hraničního projektu výzvy dle IP MAS.

26. Katastrální mapa - zařízením se rozumí také vybavení? Např.
nábytek jako vybavení do spolkové klubovny?

PREZENTACE 2 - ZMĚNY V PRAVIDLECH
Po úpravě v Pravidlech, která proběhla až po webináři bylo dohodnuto, že katastrální mapa bude
vyžadována v případě, kdy v rámci projektu budou realizovány stavební práce. Tedy i jako nezpůsobilé
výdaje či jako pomocné výdaje k instalaci zařízení.

27. Je možno body výběrovou komisí měnit směrem nahoru, když se
žadatel " podhodnotí"?

Dle obecné části Pravidel 19.2.1, kapitoly 4. 1., bodu c): bodové hodnocení může změnit příslušná MAS
na základě rozhodnutí Výběrového orgánu MAS, pouze pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení chybně
(MAS nemůže navýšit bodové hodnocení preferenčního kritéria žadatele, pokud se k danému kritériu
žadatel nechce zavázat); v případě, že žadatel v Žádosti o dotaci nevyplní požadované bodové hodnocení
konkrétního preferenčního kritéria, pohlíží se na takové kritérium (kritéria) jako by za něj žadatel body
nepožadoval; konečné bodové hodnocení přidělené ze strany MAS v Žádosti o dotaci je pro
žadatele/příjemce dotace závazné.

Doporučujeme vyjádření žadatele na straně E1 projít obecně už při administrativní kontrole žádosti a
případně nejasnosti lze nechat vysvětlit žadatele při doplnění žádosti před bodováním.
Pokud si žadatel např. vybral špatnou hladinu v kritériu „velikost obce, kde je místo realizace“, lze
v takovém případě body výběrovou komisí navýšit.
Pokud ale žadatel si nezadal body např. v rámci kritéria „vytvoření pracovního místa“ i když MAS ví, že
žadatel přijme nového zaměstnance, nelze k takovému závazku žadatele zavázat proti jeho vůli (např.
žadatel má strach, že místo tři roky neudrží a proto body nechce…).
28. Čl. 20, aktivita f) - existuje v této aktivitě výčet spolků, kteří
Vždy posuzováno individuálně. Konkrétní případy posílejte na svého garanta. Musíte ale brát v úvahu
nemohou žádat? Jedná se mi konkrétně o případ "spolek rybářů" - obecnou část Pravidel 19.2.1, kde je v kapitole 6., písmenu i), bodu 7. uvedeno, že není možné
může spolek rybářů žádat na podporu svého spolku (vybavení
poskytnout dotaci na výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury včetně jejich produktů.
klubovny)? Co se týče možné duplicity s OP Rybářství, tak dle
Pokud se tedy bude jednat o vybavení klubovny – spolkové vybavení pro setkávání členů spolku, je
uvedených aktivit podporu spolků v tomto OP nevidím.
možné ve 20/f podpořit. Pokud se výdaje budou týkat konkrétně rybolovu/akvakultury, záměr v 19.2.1
podpořit nelze.
29. Ještě k ujasnění platnosti Pravidel - takže pro žadatele je platné k Pravidla jsou platná pro daný rok/měsíc/den, ve kterém žadatel Žádost o dotaci podával na MAS, pokud
úkonům, které provádí v daný čas, vždy platné aktuální znění
se k dané kapitole nevztahuje přechodné ustanovení uvedené v aktualizované verzi Pravidel. Pokud ale
Pravidel?
něco platí zpětně, vždy je změna ve prospěch žadatele.
30. Nebylo by možné v Pravidlech změnit termín předložení podkladů
k VCM či VŘ z 63. kalendářního dne na termín, alespoň 14 dní,
před předáním na SZIF? Žadatelé to nechávají na poslední chvíli a
není v kapacitních možnostech MAS to v počtu 30+ žádostí projít
v klidu.
31. Náš žadatel má v běhu odvolání kvůli pořízení auta podkategorie
G, které mu nebylo uznáno, budou se na něj vztahovat nová
pravidla? Má šanci na to, že odvolání projde? Nebo se na něj
vztahují pravidla, za kterých podával žádost?

V rámci aktualizace Pravidel pro rok 2021 se tato úprava neplánuje.
Pro další aktualizace můžeme zahájit diskuzi.

Pravidla jsou platná pro daný rok/měsíc/den, ve kterém žadatel Žádost o dotaci podával na MAS,
pokud k dané kapitole se nevztahuje přechodné ustanovení.

32. Může žadatel, v případě, že zvolil variantu velký cenový
marketing, zrealizovat výběr vyvěšením na Portálu eAgri? Zvolil
sice velký CM, ale nemusí se takto sejít tři nabídky.

33. Co s problémem, když se žádost o doplnění nepropíše na PF
žadateli a region sdělí, že je vše v pořádku odevzdané. Na koho se
obrátit.
34. Platí tedy v PF také doručení fikcí 10. den? Pokud se žadatel do PF
nepřihlásí, je 10. dne doručeno a nám se zobrazí v PF?
35. Jak SZIF zjistí, že má žadatel datovou schránku? Bude součástí
formuláře žádosti kolonka na vyplnění čísla datovky?

Dle Příručky pro zadávání zakázek PRV (Verze 5), bodu:
1.2.2 V případě zakázky malého rozsahu je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat
transparentně a nediskriminačně. Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením
alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing)
nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště (zakázku není možné zadat
napřímo). Zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo
Elektronického tržiště. Tabulka cenového marketingu bude obsahovat seznam dodavatelů a cen. Údaje
v tabulce musí být vždy podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným
údajem z internetové nabídky firmy. Tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu trhu z
Elektronického tržiště a nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu jsou dokládány jako
součást příloh k Žádosti o dotaci v případě, že předpokládaná hodnota zakázky je 500 000 Kč bez DPH
nebo vyšší. V případě, že předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 500 000 Kč bez DPH, jsou
nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu a tabulka cenového marketingu nebo záznam o
průzkumu trhu z Elektronického tržiště dokládány jako součást příloh k Žádosti o platbu. Nejedná se o
výběrové/zadávací řízení a žadatel/příjemce dotace tak nemá povinnost postupovat dle kapitoly 3 a
následujících této Příručky.
1.2.4 Bez ohledu na výši zakázky může zadavatel zadávající zakázku mimo režim ZZVZ tuto zveřejnit v
otevřené výzvě, a to prostřednictvím Portálu farmáře nebo na profilu zadavatele nebo v Národním
elektronickém nástroji nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek.). V tomto
případě je takové výběrové řízení považováno za provedené v souladu s Příručkou, resp. Pravidly. Pokud
nastane situace, že zadavatel na takto uveřejněnou zakázku obdrží nabídku pouze od jednoho účastníka,
může v tomto případě uzavřít smlouvu s účastníkem, který předložil nabídku, pokud tato nabídka splňuje
požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky.
Změna mezi „velkým“ CM a VŘ je pro rok 2021 možná.
Po podání formuláře (Žádosti, doplnění, Hlášení apod.) přes Portál farmáře budou zaslané dokumenty
zpracovávány informačním systémem SZIF. Pokud do 24 hodin žadatel neobdrží Potvrzení o
podání/přijetí, kontaktuje Helpdesk.
ANO, přednostně jde vše do DS žadatele, pokud žadatel DS nemá, doručují se dokumenty do PF u
obou komunikačních kanálech je nastavení shodné, tedy doručení fikcí 10-tý den po odeslání se
požaduje za den doručení.
SZIF bere údaje z databáze Ministerstva vnitra. Ve formuláři kolonka nebude. MAS může tuto
informaci zjistit na https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/

36. V případě odeslání Výzvy k doplnění dokumentace žadateli do
datové schránky, přijde žadateli a MAS upozornění emailem?

Žadateli – pokud má tak nastavenou DS
MAS se dokument zobrazí až po identifikaci, že dokument se požaduje za doručený, tedy až po
přihlášení žadatele do jeho DS
http://eagri.cz/public/web/file/646912/Nastaveni_notifikarnich_emailu.pdf

37. Chodníky rekonstruované na pozemku hřbitova
jsou způsobilé pro aktivitu veřejná prostranství? Musí obec mít
pozemky v majetku? Časté jsou dlouhodobé nájmy od církve.

Ano, úprava povrchů navazujícího prostranství hřbitova je způsobilým výdajem ve čl. 20/a.
Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou ve čl. 20/a realizovány
stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno
a právo stavby.

38. Dobrý den, pokud žadatel pořizuje mobilní stroj a nedokládá
žádné jiné přílohy k PK, nenahrává tedy žádnou přílohu na PF?

Záleží na přílohách určených danému článku + samozřejmě obecné přílohy uvedené v Pravidlech v části
B.
Např. v případě 17. 1. a) se může stát, že pokud žadatel pořizuje mobilní stroj, nemusí k Žádosti o dotaci
dokládat žádnou přílohu.
Nikoliv. Tato úprava Pravidel bude platit až pro Žádosti o dotaci předkládané v roce 2021.

39. Soulad se strategií u žadatele DSO - aplikuje se nové pravidlo (že
stačí strategie svazku obcí) i na již zaregistrované žádosti?
40. Když by MAS žadateli nevrátila projekt 3 dny před registrací na
SZIF, jedná se o porušení podmínek ze strany MAS s nějakým
postihem?

Ano, jedná se o porušení podmínky Pravidel 19.2.1. Při zjištění, že by žadatel nestihl podat Žádost o
dotaci na SZIF v řádném termínu stanoveném ve Výzvě kvůli pozdnímu předání ze strany MAS.

41. Na základě předchozího dotazu o změně CM na VŘ příp. opačně:
Je tato změna podle vůbec možná?

Změna z velkého CM na VŘ lze (i opačně), jinak nelze změnu po zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF
umožnit.

42. Co když žadatel zaškrtnul CM, ale poté, co po určité době
poptával předmět projektu, zjistil, že ve skutečnosti existuje jen
jedna relevantní nabídka? Jak dále postupovat? Rozhodnutí o CM
a VŘ již nelze přeci měnit.

43. Znamená to, že MAS uvidí dokumenty až po 10 dnech pokud
žadatel nechodí na portál a nemá DS a teprve pak může pomoci
žadateli napravit co má?

Dle Příručky pro zadávání zakázek PRV (Verze 5), bodu:
1.2.2 V případě zakázky malého rozsahu je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat
transparentně a nediskriminačně. Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením
alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing)
nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště (zakázku není možné zadat
napřímo). Zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo
Elektronického tržiště. Tabulka cenového marketingu bude obsahovat seznam dodavatelů a cen. Údaje
v tabulce musí být vždy podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným
údajem z internetové nabídky firmy. Tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu trhu z
Elektronického tržiště a nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu jsou dokládány jako
součást příloh k Žádosti o dotaci v případě, že předpokládaná hodnota zakázky je 500 000 Kč bez
DPH nebo vyšší. V případě, že předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 500 000 Kč bez DPH, jsou
nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu a tabulka cenového marketingu nebo záznam o
průzkumu trhu z Elektronického tržiště dokládány jako součást příloh k Žádosti o platbu. Nejedná se o
výběrové/zadávací řízení a žadatel/příjemce dotace tak nemá povinnost postupovat dle kapitoly 3 a
následujících této Příručky.
ANO

44. Dokládání povinných příloh (katastrální mapa) – nebylo jasně Po úpravě v Pravidlech, která proběhla až po webináři bylo dohodnuto, že katastrální mapa bude
specifikováno co je mobilní zařízení a co je vybavení – jedná se vyžadována v případě, kdy v rámci projektu budou realizovány stavební práce. Tedy i jako nezpůsobilé
hlavně o vybavení nábytkem, PC a apod.
výdaje či jako pomocné výdaje k instalaci zařízení.
45. Jaké doklady se dokládají k velkému cenovému marketingu? Stačí
jenom ta tabulka s přehledem 3 dodavatelů? Žadatel dostane dvě
nabídky a místo třetí nabídky dostane odpověď, že dodavatel mu
věc nedodá, je to dostačující pro výběr dodavatele?

46. Budeme mít možnost doložit soulad s PRO všech obcí ze
svazku? Byl doložen pouze soulad s rozvojem svazku.

VIZ Seznam dokumentace (SZIF – SEKCE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY)
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014
%2Fverejne_zakazky%2F1564739559174.pdf
Doložení dvou nabídek a jednoho odmítnutí nabídky není to dostačující. Jestliže však není schopen
doložit tabulku CM se třemi uchazeči a jejich nabídkami, musí provést VŘ, kde stačí jen jediná nabídka,
který splní zadávací podmínky.
Dle současných Pravidel není možné takto PRO doložit. Budete vyzváni k doložení PRO všech obcí
dotčených realizací projektu.

47. Žadatel do 63 kalend. dne na MAS dokládá podkladky k VZ (v ŽoD
vedeno jako velký cenový marketing) v doplněné ŽoD však vede
jako Zakázku malého rozsahu tedy zvolil si sám přísnější formu, je
toto možné?

ANO, tento režim změny je po zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF umožněn.

48. V poslední výzvě SZIF vyzval žadatele k doložení KM i v případě
pořízení počítačů a softwaru s tím, že se jedná o mobilní
technologii. Bude se i nadále v těchto případech dokládat KM?

U Žádostí o dotaci podaných v roce 2021 již nebude doložení katastrální mapy v tomto případě
vyžadováno.

49. Dotaz k uspořádání právních vztahů k nemovitostem, kde jsou Záleží, jak je u daného článku/oblasti nastaveno uspořádání právních vztahů.
realizovány stavební výdaje (v případě, že objekt není ve vlastnictví Pokud se jedná o jakékoliv stavební výdaje, nelze nahradit souhlasem vlastníků objektu. Ten se
žadatele). V případě, že se jedná o drobné úpravy typu výměna lina dokládá pouze v případě realizace projektu na cizích pozemcích.
či vnitřních dveří - je nutné právo stavby se zanesením do KN?
Nestačil vy v případě těchto drobných úprav souhlas vlastníka?
PREZENTACE 3 - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
50. Ve vlastnictví obce tedy musí být samotný objekt občanské
Navazující prostranství – VIZ Metodický výklad
vybavenosti, nikoli pouze jeho navazující prostranství, k němuž se https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F
vztahuje žádost?
leader%2F1921%2F1601881172288.pdf
Pokud se nejedná o obecní úřad, poštu, kostel, hřbitov, železniční stanici, tak objekt občanské
vybavenosti (viz metodický výklad) musí být ve vlastnictví obce.
51. Může náves nově teprve vzniknout realizací projektu? Pokud obec Nikoliv, veřejné prostranství již musí existovat.
náves nyní oficiálně nemá.
52. Pokud to tedy dle prezentace chápu správně, prostranství ANO, nesmí se jednat o investice do sportoviště, pouze o veřejné prostranství, které přiléhá ke
přiléhající ke sportovišti ve vlastnictví obce lze podpořit, pokud je sportovišti jakožto k objektu občanské vybavenosti.
jasná hranice mezi samotným sportovištěm a navazujícím
prostranstvím.
53. Prosím, můžete rozvést školy a výchovná zařízení v souvislosti K překryvu s IROP u škol nedochází - v čl. 20/a jsou podporována NAVAZUJÍCÍ PROSTRANSTVÍ objektů,
s IROP?
nikoli objekty samotné.
54. Pokud je hospoda s kulturním sálem ve vlastnictví obce, jde o Přímo objekt ve čl. 20/a podpořit nelze, ale jeho navazující prostranství v této oblasti ano.
způsobilý objekt občanské vybavenosti?
55. Neuvažuje se tedy vůbec, že by došlo k úpravě Pravidel, tak aby V rámci probíhající aktualizace Pravidel se o takové změně neuvažuje.
mohla vzniknout nová veřejná prostranství i mimo vazbu
vyjmenovaných ostatních objektů OV? Například mezi domy?
Protože další objekty OV dost často na malých obcích
opravdunenaleznemea nebo obce nemají prostranství okolo nich.,
přesto by chtěli obec "zkrášlit" novým veřejným prostranstvím.

56.
57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.
65.
66.

Je nějak definovaná vzdálenost od objektu OV, kde lze ještě
projekt realizovat?
Veřejná prostranství – běžná situace je budova obecního úřadu
přímo před kterou je silnice procházející obcí a za ní prostranství.
Je silnice obtížně překročitelná linie?
Je možné realizovat úpravu přístupového prostranství včetně
chodníkuna hřbitov, které se nachází již těsně u hrobů - jak se
zjistí hranice objektu hřbitova, když není oplocen?

Musí se jednat o navazující – bezprostřední, sousedící okolí, které na objekt občanské vybavenosti
funkčně navazuje.
Nelze říct obecně. Bude posuzováno individuálně. Pokud se bude jednat o frekventovanou
několikaproudovou silnici nebo železnici, tak ji za těžce překonatelnou linii považujeme.
Pokud je hřbitov zachycen v katastrální mapě či územním plánu obce, lze v rámci 20/a realizovat
investice do veřejného prostranství, tedy navazujícího prostranství hřbitova dle KN/územního plánu.

Veřejná prostranství – taxativně vyjmenované objekty Ne úplně. Vlastnictví ani KN/ÚP se nemusí řešit u prostranství/objektů jmenovaných přímo Pravidlech
v Metodickém výkladu nemusíme kontrolovat v KN nebo ÚP? (náměstí, náves, tržiště, OÚ, pošta, kostel, hřbitov, železniční stanice). Všechny ostatní objekty se berou
Např. ordinace lékaře je v soukromém domě, takže je to OK?
jako „další“, tudíž musí být ve vlastnictví obce, ale u těch vyjmenovaných v Metodickém výkladu se
nemusí řešit druh či způsob využití v KN/ÚP. U objektů, které nejsou přímo jmenované v Pravidlech ani
v Metodickém výkladu, už se musí řešit jak vlastnictví, tak druh/způsob využití v KN/ÚP, tedy zda se
jedná o objekt občanské vybavenosti.
Výdaje do sportoviště jsou celkově nezpůsobilé? Pokud hřiště Sportoviště jako takové podpořit ve čl. 20 nelze, ale jeho navazující okolí ve čl. 20/a ano (je-li sportoviště
patří obci tak lze?
ve vlastnictví obce, tj. plní definici "dalšího objektu ve vlastnictví obce").
Sportovní areál je dle KN vlastněn obcí. Je tedy prostor před
tímto areálem podpořitelný v čl. 20 a)?
PREZENTACE 4 - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ŽÁDOSTECH O DOTACI
Prosím o dovysvětlení rejstříku skutečných majitelů ve vztahu k I spolek má povinnost se zapsat do registru skutečných vlastníků. Totéž platí i pro pobočný spolek pobočným spolkům.
návrh na zápis ovšem nejprve musí podat spolek hlavní.
I spolky dobrovolných hasičů musí být zapsané v rejstříku?
Ano, jedná se o právnické osoby zapisované v režimu veřejných rejstříků (spolkový rejstřík) – viz Pravidla
19.2.1 (obecná část, kapitola 3., písmeno ll).
Např. územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace se do ISSM nezapisují.
Takže R93 (např. půjčování vodáckého vybavení) nelze realizovat CZ NACE R93.29 zahrnuje "půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb
např. u vodních ploch? Vodní plocha asi nikde jako sportoviště rekreačních zařízení", tzn., musí být vazba na rekreační zařízení, např. kemp. Jen vodní plocha by
evidována nebude.
nestačila.
Oprava křížku je způsobilým výdajem a kaplička, která není
V případě kapličky se jedná o stavbu, což ve čl. 20/a nelze.
zapsaná v seznamu památek, není?
Ve 20/a rekonstrukce pomníků lze.
Záhon růží je způsobilý ve 20/a?
Plán rozvoje obce musí být schválen zastupitelstvem obce
nejpozději ke dni podání ŽOD na MAS - máme několik žádostí,
které jsme v rámci administrace MAS vyzývali k doplnění (z
důvodu překlepu, nedoložený výtah z plánu) a na základě toho

Růže rostou na keřích, což jsou dřeviny, tzn. nezpůsobilé.
Opravenou přílohu 21 doložíte s aktuálním datem, ale musí se vztahovat k PRO schválenému nejpozději
ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS. Pokud není rovnou jasné, proč byla příloha 21 doložena s
pozdějším datem, je pole B1-5. ideální pro vysvětlení.

nám žadatelé dokládali tento dokument s aktuálním datem. Jak
toto řešit do budoucna? Dokládat na SZIF obě verze nebo
neměnit datum v příloze v rámci administrace? Děkuji
67.

68.

Oblast f) rekonstrukce WC v sokolovně není v pořádku?

Pracovní místa - dokládání kontroly MAS - prosím o vysvětlení.
MAS je povinna to dokládat v nějakém pravidelném časovém
harmonogramu (1x ročně)? Předpokládala jsem, že to MAS má
kontrolovat a pouze na vyžádání SZIF mít k předložení.

69.

Co předkládá u ŽoP (oprávnění k provozování činnosti) obec,
pokud žádá např. vybavení/stavební úpravy kulturní místnosti?

70.

Platí, že dotace se vyplácí obcím jen na účet u ČNB? Platí to i
pro jejich příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ,….)?

71.

PK velikost podniku - stačí soulad s Prohlášením o velikosti
podniku, které žadatel přiloží k ŽoP?

72.

V případě spolku je stanovy třeba k ŽoP dokládat jako přílohu
Oprávnění k provozování činnosti, pokud je lze dohledat ve
spolkovém rejstříku/sbírce listin?

73.

Co dokládají školy jako oprávnění k činnosti, výpis z rejstříku
škol?
Musí povinnou publicitu - zveřejnění informace o projektu na
webových stránkách splnit každý žadatel, tedy i u projektů pod

74.

Pokud se bude sokolovna využívat pouze pro spolkovou/kulturní činnost, tak je možné takový záměr ve
20/f zcela podpořit. Pokud bude využíváno "dalšími" návštěvníky budovy - nespolková/nekulturní
činnost, tak bude způsobilost potřeba posoudit, příp. vypočítat podíl způsobilých/nezpůsobilých výdajů
vzorečkem.
Co se týká vytvořených pracovních míst, tak MAS nemá povinnost dokládat nic, vytvoření pracovních
míst v souladu s projektem je kontrolováno ze SZIF po proplacení projektu ve lhůtě, po kterou mají být
vytvořená pracovní místa udržena. Při ŽOP ještě pracovní místa být vytvořena nemusí – viz příloha č. 14
Pravidel „Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst. Pokud se jedná o
Preferenční kritéria MAS má povinnost si to v rámci naplňování kritéria ověřit u žadatele.
U ŽOP se předkládají povinné přílohy stanovené Pravidly, jako oprávnění k provozování činnosti se
obecně u obcí nic nedokládá, ale záleží na konkrétním případu/projektu - pokud je předmětem projektu
např. provozování obchodu v čl. 20 oblasti d), pak povolení k provozování této činnosti musí mít.
Ano, musí, vyplývá to ze zákona č. 501/2012 Sb., o rozpočtových pravidlech, čl. II., odst. 3, který nabyl
účinnosti od 1. 1. r. 2013 - příspěvkové organizace, které mají vedeny účty u bank, zřídí nejpozději do 5
let ode dne nabytí účinnosti zákona místo nich nové účty u ČNB. Takže obce i jejich PO musí mít pro
poskytnutí dotací zřízen účet u ČNB.
Soulad s podaným Prohlášením je potřeba ověřit na nějaký průkazný zdroj, teoreticky může žadatel
uvést do Prohlášení i do ŽOP nepravdivé údaje (i neúmyslně) a je nutné ověřit pravdivost žadatelem
uváděných údajů na skutečnost. Tyto údaje o počtu zaměstnanců a propojenosti subjektů je možné
zjistit např. v Cribis či nějaké obdobné aplikaci, případně na webu justice.cz, příp. ARES. Nicméně pokud
je stanovené nějaké kritérium/podmínky, které musí být plněné, měl by mít ten, kdo
kritérium/podmínky nastavuje, předem rozmyšleno a stanoveno, jakým způsobem bude splnění
kritéria/podmínek provádět.
ANO, VIZ Pravidla 19.2.1, část B, kapitola 6., písmeno:
d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF
1) Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu - prostá kopie(je-li oprávněním
výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, anebo evidence zemědělského podnikatele,
oprávnění se nepředkládá); D jinak C.
Školské subjekty dokládají už při Žádosti o dotaci výpis ze školského rejstříku, při Žádosti o platbu není
třeba nic dalšího coby oprávnění k provozování činnosti dokládat.
Publikační nástroj „internetové/webové stránky“ nesouvisí s výší dotace, ale v případě že jsou webové
stránky provozované v souvislosti s projekty realizovanými za podpory PRV (tj. pokud je dotace/část
dotace použita na tvorbu či úpravy webových stránek), pak zde publicita musí být splněná, a to za

50 000 EUR, pokud do žádosti o dotaci uvedl svoje webové podmínek uvedených v Příručce pro publicitu, kap. 2.4.. Tj. u projektů, jejichž předmětem dotace není
stránky?
tvorba či úprava webových stránek nemusí být informace o projektu na webu žadatele zveřejněna.

kolektiv Oddělení metodiky Leader a Spolupráce

