Podopatření III.2.1.2.

Podopatření III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
Popis podopatření
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v malých obcích v oblasti
veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností,
předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu.
V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena
také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a
sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic
a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Záměry
a) občanské vybavení a služby
c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity
Definice příjemce dotace
-

-

-

obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazek obcí
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace)
zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboženských společnostech).

Kritéria přijatelnosti
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Projekt je realizován na území působnosti MAS; C.
2) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C.
3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi; C.
4) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2.; C
5) Projekt, na který je požadováno 90% dotace (je podán jako projekt nezakládající
veřejnou podporu) musí být realizován ve veřejném zájmu a nezvýhodňovat ekonomicky
jeho vlastníka ani jeho provozovatele, nesmí narušit soutěž na vnitřním trhu EU
zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a nemá dopad na obchod mezi
členskými státy EU; C.
Závazné podmínky pro vedlejší podopatření
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Nejsou stanovena další kritéria.
Další podmínky
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1)
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců, resp. 36 měsíců (není-li v příslušné
Fichi stanoveno méně); C
2)
Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho
realizaci po dobu vázanosti projektu na účel; D
3)
V rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby je obcím
a svazkům obcí umožněno průběžné financování - tím se rozumí rozdělení realizace projektu
na 2 části s tím, že lze poskytnout 1 průběžnou platbu do výše 50 % plánovaných způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to za předpokladu, že žadatel naplánuje 2 části
projektu již při předložení Žádosti o dotaci; dodatečné členění projektu na části není možné.
Na průběžnou platbu ztrácí nárok obec/svazek obcí, které jsou během administrace
žádosti/projektu ještě před proplacením průběžné platby uděleny jakékoliv sankce. Při
kombinaci s jiným opatřením/podopatřením obce/svazky obcí tuto možnost ztrácí.
4)
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody; C.
5)
Žadatel nečerpá finanční prostředky na stejné výdaje, pro které je požadována dotace
z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské
unie; C.
6)
V případě, kdy je předmětem preferenčních kriterií tvorba nových pracovních míst,
pak období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených
pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data podání žádosti o proplacení a běží po dobu
lhůty vázanosti projektu na účel. Započitatelná pracovní místa mohou být vytvořena od data
podání žádosti o proplacení. Podrobný výklad viz metodika v příloze A společných příloh pro
všechna Opatření; C.
7)
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou
cíle a účel opatření/záměru, postupuje žadatel podle metodiky v příloze H tohoto Opatření; C.
8)
V případě investice do staveb žadatel může pronajmout tyto stavby jinému subjektu
jen v případě aktivit ve veřejném zájmu a pronajímatel je povinen vybrat nájemce
(provozovatele) v rámci transparentního výběrového řízení; smlouvu o pronájmu předloží
žadatel při kontrole na místě; C.
9)
Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy
k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje
žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí,
kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na
pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu
Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je
vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu; (u všech
uvedených dokladů originály nebo úředně ověřené kopie); D jinak C.
Druh a výše dotace
Výše dotace závisí na skutečnosti, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu.
Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy tehdy, když je projekt realizován
ve veřejném zájmu a nepřináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli,
nenarušuje soutěž na vnitřním trhu EU zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví výroby a
nemá dopad na obchod mezi členskými státy EU.
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Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 000 Kč na projekt.
Výše dotace: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace na projekt čerpající způsobilé
výdaje ze záměru c) je 1 mil. Kč (je-li žadatelem svazek obcí limit je 2 mil. Kč).
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
B. V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu – jsou současně naplněny níže uvedené
podmínky :
1) podpora je poskytnutá z veřejných prostředků;
2) udělení podpory přináší výhodu pro daný podnik;
3) podpora je selektivní – zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby;
4) podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti
existuje tzv. relevantní trh a potom jako další hledisko se bere v potaz ovlivnění
obchodu mezi členskými státy).
Projekty musí být v souladu s podmínkami pro regionální investiční podporu dle nařízení
Komise 800/2008 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční
podporu.
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Maximální výše dotace činí :
Region
CZ 02
CZ 03
CZ 04
CZ 05
CZ 06
CZ 07
CZ 08

Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Malé podniky

Střední podniky

Velké podniky

20072010
60 %

20112013
60 %

20072010
50 %

20112013
50 %

20072010
40 %

20112013
40 %

56 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

50 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

46 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

40 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

36 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

30 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne
24.10.2006.
Pro stanovení maximální výše dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více
míst realizace projektu, je brána jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba.
Velikost podniku se určuje dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003
Uživatelská příručka a vzory prohlášení jsou k dispozici na internetových stránkách SZIF.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů
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Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování
Výdaje uskutečněné v rámci projektu, který nezakládá veřejnou podporu, jsou v souladu s
obecnými podmínkami způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické dokumentace
a nákupu nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé od data zaregistrování Žádosti o dotaci.
Výdaje uskutečněné v rámci projektu, který zakládá veřejnou podporu, tj. v záměru d), jsou
způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem vystavení
potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.
V případě projektů, které zakládají veřejnou podporu jsou způsobilými výdaji pro
spolufinancování pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1. Obecných
podmínek Pravidel III.2.1.2.
Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, je uveden dále.
Záměr a) občanské vybavení a služby
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba
budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení
a služeb v oblasti: školství, v oblasti sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy,
klubovny, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), péče o děti (předškolní a
mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní
infrastruktury, kultury, zdravotnictví, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit,
tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba
budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic
včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
- stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně
bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu, infrastruktura pro připojení k
internetu pouze v případě, že současná infrastruktura neumožňuje služby požadované
žadatelem
- nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem
nebo v souladu s cíly SPL
- nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
Záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní
aktivity
- investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské,
spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity
- nákup hardware a software souvisejících s projektem.
Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry
- projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr,
studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
- technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu
k životnímu prostředí, položkový rozpočet)
- nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
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- částka způsobilých výdajů pro nákup pozemků/staveb vyplývá ze znaleckého posudku, který
žadatel dokládá jako povinnou přílohu
- v případě, že se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí být vyjasněn vztah
k pozemku, na němž stavba stojí/ke stavbám, které se případně na pozemku
nacházejí (buď vlastnictví, nebo nájemní smlouva na dobu určitou – nejméně po
dobu vázanosti projektu na účel)
- dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto
koupená nemovitost stane výlučným vlastnictvím žadatele
Číselník způsobilých výdajů
Záměr a) občanské vybavení a služby
Kód

356

357

358

359

360

361

Způsobilý výdaj
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
● v oblasti sociální infrastruktury
k zajištění občanského vybavení v oblasti sociálních služeb (domy s pečovatelskou
službou, domovy důchodců) včetně doprovodných stravovacích zařízení
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
● v oblasti kulturní infrastruktury
pro kulturní a spolkovou činnost (např. centra společenského života, kulturní a
spolkové domy, víceúčelové objekty - např. dům kultury a služeb, klubovny,
knihovny)
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
● v oblasti péče o děti
k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných
stravovacích zařízení a dětských hřišť s příslušným vybavením (např. prolézačky,
skluzavky)
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
v oblasti vzdělání
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství (venkovské školy) včetně
doprovodných stravovacích zařízení
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
● v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, základní obchodní
infrastruktury
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře)
pro sportovní a volnočasové aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuželny,
víceúčelová sportovně-společenská centra, včetně zázemí – např. šatny, umývárny,
WC, občerstvení, lavičky, stoly, včetně přestavby a rekonstrukce stávajících objektů
a ploch, které sloužily původně k jiným účelům), pro základní obchodní vybavenost
(prodejna smíšeného zboží)
stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a
sociálního zařízení
● v oblasti sociální infrastruktury
k zajištění občanského vybavení v oblasti sociálních služeb (domy s pečovatelskou
službou, domovy důchodců) včetně doprovodných stravovacích zařízení
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362

363

364

365

366

367

368
369
370
371
372
373
374
375

stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a
sociálního zařízení
● v oblasti kulturní infrastruktury
pro kulturní a spolkovou činnost (např. centra společenského života, kulturní a
spolkové domy, víceúčelové objekty - např. dům kultury a služeb, klubovny,
knihovny)
stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a
sociálního zařízení
● v oblasti péče o děti
k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných
stravovacích zařízení a dětských hřišť s příslušným vybavením (např. prolézačky,
skluzavky)
stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a
sociálního zařízení
v oblasti vzdělání
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství (venkovské školy) včetně
doprovodných stravovacích zařízení
stavební výdaje na novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a
sociálního zařízení
● v oblasti zdraví, sportu , volnočasových aktivit, základní obchodní
infrastruktury
k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře)
pro sportovní a volnočasové aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuželny,
víceúčelová sportovně-společenská centra, včetně zázemí – např. šatny, umývárny,
WC, občerstvení, lavičky, stoly), pro základní obchodní vybavenost (prodejna
smíšeného zboží)
stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) a/nebo novou výstavbu budov, ploch občanské vybavenosti pro
veřejnou správu, integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT a
budov hasičských zbrojnic, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
stavební výdaje na stavební obnovu a/nebo novou výstavbu sítí technické
infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a
kanalizační přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu, komunikačních sítí včetně
bezdrátových technologií)
stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb (např.
plochy pro trhy a jarmarky, odstavné a manipulační plochy, parkoviště, přístupové
komunikace, chodníky) v souvislosti s projektem
výdaje na parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů
na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) v souvislosti s projektem
výdaje na nezbytné oplocení a osvětlení, venkovní označení - informační tabule,
panely, poutače
výdaje na nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10% způsobilých výdajů
na projekt, ze kterých je stanovena dotace
výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na
projekt, ze kterých je stanovena dotace
výdaje na nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících
s projektem nebo v souladu s cíly SPL
výdaje na zpracování projektové dokumentace;
výdaje na zpracování technické dokumentace
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Záměr c) zázemí64 pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a
církevní aktivity
Kód

383

384
372
374
375

Způsobilý výdaj
investiční výdaje na pořízení potřebného materiálně-technického zázemí, případně
stavební výdaje malého rozsahu (jednotlivé stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5
m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m)
v souvislosti se společenskými, spolkovými, sportovními, environmentálními,
kulturními a církevními aktivitami,
hardware a software související s projektem nebo v souladu s cíly SPL
výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % způsobilých
výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace
výdaje na zpracování projektové dokumentace
výdaje na zpracování technické dokumentace

Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry
Způsobilý výdaj

Maximální cena

Projektová dokumentace

20 000 Kč

Technická dokumentace

80 000 Kč

Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování
nákup použitého zařízení
nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob
Seznam příloh
Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a)Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci; C
1) Jeden výtisk projektu dle závazné osnovy v příloze A2 tohoto Opatření – originál, plus
v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu *.doc, *.pdf).
2) Čestné prohlášení pro příslušné hlavní, příp. vedlejší opatření/podopatření dle závazného
vzoru v příloze B tohoto Opatření – originál.
3) Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh.
4) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze
64

Příklady takových výdajů - např. přírodní amfiteátr s venkovním parketem se zastřešením, zastřešené podium
pro vystupování kapel, rybářská bašta u rybníka, stavba mola se zábradlím, hasičské cvičiště s klubovnou,
stavba střelnice (brokové, kulové včetně střelby z malorážky, vzduchovky) s klubovnou a venkovním krytým
posezením, stavba kryté pergoly se stoly, lavicemi a objektem pro přípravu jídel a nápojů včetně dětského
hřiště s příslušným vybavením jako místo setkávání, oslav, apod., podium a vybavení pro pořádání venkovních
mší a jiných církevních obřadů, dřevěné stánky (montované), pořízení velkého stanu s mobilním vytápěním,
mobilní ozvučovaní a osvětlovací technika včetně technického vybavení pro konferenciéra, zařízení letního
kina (plátno včetně konstrukce, promítací a zvuková technika, mobilní lavičky), audiovizuální technika pro
pořádání přednášek, zpevněná patka a kotvící technika pro stavění májů
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které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy – prostá kopie.
5) V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze
projekt realizovat – originál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit žadateli.
6) V případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby
nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak čestné prohlášení žadatele (viz příloha C
společných příloh pro všechna Opatření, doporučuje se toto čestné prohlášení
zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu, že na
daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani
jiné opatření stavebního úřadu) – originál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit
žadateli.
7) V případě nákupu stavby a/nebo pozemku, který bude způsobilým výdajem, znalecký
posudek, ne starší než 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci - originál nebo úředně
ověřená kopie (možno vrátit žadateli).
8) Projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě
územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu 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.
9) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová
dokumentace připojená k ohlášení stavby – prostá kopie.
10) Půdorys stavby / půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – pokud není
přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo
k ohlášení - prostá kopie.
b)
Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody;D jinak C
1) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu
s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody. V případě obcí a
svazků obcí ne starší než 1.1.2007 – originál nebo úředně ověřená kopie.
2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude
žadateli poskytnuta dotace – prostá kopie.
3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním
úřadům, ne starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů
1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) – originál nebo
úředně ověřená kopie, (možno vrátit příjemci dotace); D.
2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o
vlastnictví účtu; pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uvedený v Dohodě,
pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D
3) V případě nákupu stavby/pozemku, jako způsobilého výdaje, kupní smlouva, ne starší 12
měsíců k datu podání žádosti, zároveň však ne starší než 1. 1. 2007. V případě nákupu
stavby / pozemku, jako způsobilého výdaje, v rámci projektu zakládajícího veřejnou
podporu, kupní smlouva, ne starší než datum vystavení potvrzení o zaregistrování žádosti
o dotaci z PRV – originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D.
4) Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku
způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr
a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů; D.
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5) V případě nákupu technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení
shody – ES prohlášení o shodě – prostá kopie; C.
6) Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace),
nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí - originál; D jinak
C.
7) V případě věcného plnění:
stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s.,
Brno – prostá kopie; D.
8) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení,
který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na
internetových stránkách SZIF; C.
9) V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových
pracovních míst a rozhodl se je dokládat podle režimu B (viz příloha A společných příloh
pro všechna Opatření:
- v případě podniku do 25 zaměstnanců - Přehled o vyměřovacích základech a
pojistném malé organizace (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct
uzavřených měsíců před podáním žádosti o proplacení – prostá kopie; C
- v případě podniku od 25 zaměstnanců - Přehled o výši pojistného a vyplacených
dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před
podáním žádosti o proplacení – prostá kopie; C
- v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o vyměřovacích základech a
pojistném malé organizace nebo Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
(např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance), pak bude přílohou čestné
prohlášení dle závazného vzoru, které žadatel obdrží při podpisu dohody – originál; C.
10) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou
zveřejněny na internetových stránkách SZIF; C.
d)
Povinné přílohy předkládané při podání průběžné žádosti o proplacení výdajů
1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) – originál nebo
úředně ověřená kopie, (možno vrátit příjemci dotace); D.
2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč.smlouvy o
vlastnictví účtu; pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uvedený v Dohodě,
pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D.
3) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení,
který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na
internetových stránkách SZIF; C.
4) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou
zveřejněny na internetových stránkách SZIF; C.
5) V případě věcného plnění:
- stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací
RTS, a.s., Brno – kopie; D.
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Přílohy pro Opatření III.2.1.
Příloha A osnova projektu
Příloha A1

Osnova projektu pro podopatření III.2.1.1.
1.

Název projektu
-

2.

uveďte stručný a výstižný název projektu
uveďte název MAS
uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního
(včetně vedlejších) opatření/podopatření, příp. záměrů, z nichž Fiche vychází

Žadatel
-

uveďte název žadatele, adresu/sídlo žadatele, IČ (je-li přiděleno)/RČ (přip. datum narození)
žadatele
uveďte základní (nejdůležitější) přehled činností žadatele (dle OR, živnostenských listů, stanov
společnosti, atd.), které mají vztah k předmětu projektu

2.1. Zpracovatel projektu
- uveďte pouze v případě, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/jméno
zpracovatele a kontaktní údaje
3.

Popis projektu
3.1. Zdůvodnění projektu
- uveďte podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu
- uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému
- uveďte na jakou cílovou skupinu je váš projekt zaměřen, kdo bude mít hlavní prospěch z projektu
a jaká je předpokládaná míra využití
- v popisu uveďte všechny údaje, které jsou nezbytné pro hodnocení preferenčních kritérií
- uveďte jaký a pro kolik obcí má projekt význam a tyto obce vypište
záměr b):
- uveďte podíl nově připojených osob v rámci realizace projektu k celkovému počtu obyvatel
záměr c):
- uveďte, zda územní plán je zpracováván pro obec, jejíž územně plánovací dokumentace byla
schválena před 1.7.1992
- uveďte, zda územní plán je zpracováván pro obec, jejíž územně plánovací
dokumentace dosud nebyla zpracována
3.2. Realizace projektu
- popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu
- v případě věcného plnění stanovte harmonogram a rozsah prací ve fyzikálních jednotkách
- v případě požadavku na průběžné financování uveďte v harmonogramu 2 části
- uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu (viz příklad níže)
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12/2009

11/2009

10/2009

09/2009

08/2009

07/2009

06/2009

05/2009

04/2009

03/2009

02/2009

01/2009

12/2008

11/2008

10/2008

09/2008

08/2008

07/2008

06/2008

05/2008

04/2008

03/2008

02/2008

Fáze projektu

01/2008

Časový harmonogram realizace projektu
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Příprava projektové dokumentace
Podání Žádosti o dotaci
…
Realizace výběrového řízení
…
Realizace projektu
…
Podání průběžné žádosti o
proplacení (nejdříve po podpisu
Dohody)
…
Podání Žádosti o proplacení

-

vymezte místo realizace projektu (v případě více míst realizace projektu uveďte všechna)
ulice, číslo popisné, číslo orientační
PSČ, obec, část obce
obec s rozšířenou působností
okres (NUTS IV)
kraj (NUTS III)
region (NUTS II)

3.3. Technické řešení projektu
- věcně popište technické řešení projektu (rozsah ½ až 1x A4)
v případě, že byla předložena povinná příloha projektová dokumentace k územnímu nebo
stavebnímu řízení nebo k ohlášení, popište projekt výtahem ze souhrnné (technické) zprávy
v rozsahu ½ A4
pokud nebyla předložena projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k
ohlášení a součástí způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popište technické řešení
stavby v rozsahu cca. 1x A4
3.4. Výsledky projektu
- stručně shrňte výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace projektu

4. Rozpočet projektu
-

uveďte celkové výdaje resp. rozpočet projektu
celkové způsobilé výdaje projektu
- jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v žádosti o
dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů.
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
– v případě nákupu techniky pro údržbu zeleně vyčíslete jednotlivé stroje
v Kč
- v případě projektu realizovaného v rámci záměru b) vodovody, kanalizace a ČOV pro
veřejnou potřebu, je v zájmu efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků stanoven
závazný mezní parametr nákladové efektivnosti projektu ve výši 100 000 Kč/osobu (bez DPH).
Mezní parametr je stanoven na základě tohoto vzorce:
Způs. výdaje, ze kterých je stanovena dotace (bez DPH)
nákladová efektivnost = ----------------------------------------------------------------
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-

-

-

počet osob řešených v rámci daného projektu65
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (viz Žádost o dotaci)
jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v žádosti o
dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč; stručně uveďte obsah jednotlivých kódů
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
– v případě nákupu techniky pro údržbu zeleně vyčíslete jednotlivé stroje
v Kč
- uveďte, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění
v případě průběžného financování (pouze, je-li žadatelem obec/svazek obcí – musí být deklarováno
ve specifické části žádosti), rozdělte způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace na první (do
50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace) a druhou část projektu v souladu s kódy
způsobilých výdajů uvedených v žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč; dále definujte rozpis
konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód (vyčíslení v Kč nemusí být uvedeno)
nezpůsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
jasně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč

5. Realizované projekty
-

v případě, že jste realizovali/realizujete/plánujete realizovat další projekty v rámci jiných dotačních titulů,
uveďte jaké a kdo je garantem příslušného dotačního titulu (v posledních 3 letech/výhled příštího roku)

65

Pro stanovení počtu řešených osob platí, že není možno osoby započítávat v rámci projektu vícekrát; tzn., že
např. osoba připojená na splaškovou a dešťovou kanalizaci v rámci projektu se počítá jako jedna osoba, stejně
jako osoba připojená v rámci projektu pouze na splaškovou nebo pouze na dešťovou kanalizaci; nebo osoba
připojená na vodovod a kanalizaci v rámci projektu, se započítává jako jedna osoba, stejně jako osoba připojená
v rámci projektu pouze na vodovod nebo pouze na kanalizaci; nebo obyvatel obce, který v dané obci také pracuje
či chodí do školy, nemůže být započítán mezi řešené obyvatele a současně mezi řešené pracovníky či žáky školy
v rámci projektu pro danou obec, apod.
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Příloha A2

Osnova projektu pro podopatření III.2.1.2.
1.

Název projektu
uveďte stručný a výstižný název projektu
uveďte název MAS
uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního
(včetně vedlejších) opatření/podopatření, příp. záměrů, z nichž Fiche vychází

-

2. Žadatel
uveďte název žadatele, adresu/sídlo žadatele, IČ (je-li přiděleno)/RČ (přip. datum narození)
žadatele
uveďte základní (nejdůležitější) přehled činností žadatele (dle OR, živnostenských listů, stanov
společnosti, atd.), které mají vztah k předmětu projektu

-

2.1.
-

Zpracovatel projektu
uveďte pouze v případě, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/jméno zpracovatele
a kontaktní údaje

3. Popis projektu
Zdůvodnění projektu
- uveďte podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu
- uveďte:
na jakou cílovou skupinu je váš projekt zaměřen (uveďte počet obyvatel v obci)
kdo bude mít hlavní prospěch z projektu
jaká je předpokládaná míra využití
-

uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému
v popisu uveďte všechny údaje, které jsou nezbytné pro hodnocení preferenčních kritérií:
-

uveďte, kolik Váš projekt vytvoří pracovních míst a uveďte odhad dalších údajů dle vzoru

-

uveďte, zda je projekt realizován jako víceúčelové zařízení pro minimálně tři účely
(specifikujte jaké)

-

uveďte jaký a pro kolik obcí má projekt význam

-

uveďte, zda jsou v projektu využívány OZE (tím se rozumí použití tepelných čerpadel,
automatických kotlů na biomasu, solárních panelů)

-

uveďte, zda stavba řešená projektem je navržena ve standardu nízkoenergetického domu
v případě záměru c) uveďte předběžný časový harmonogram konání jednotlivých akcí

Realizace projektu
- popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu
- v případě věcného plnění stanovte harmonogram a rozsah prací ve fyzikálních jednotkách
- uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu (viz příklad níže)
- v případě požadavku na průběžné financování uveďte v harmonogramu 2 části
Fáze projektu

Časový harmonogram realizace projektu
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12/2009

11/2009

10/2009

09/2009

08/2009

07/2009

06/2009

05/2009

04/2009

03/2009

02/2009

01/2009

12/2008

11/2008

10/2008

09/2008

08/2008

07/2008

06/2008

05/2008

04/2008

03/2008

02/2008

01/2008
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Příprava projektové dokumentace
Podání Žádosti o dotaci
…
Realizace výběrového řízení
…
Realizace projektu
…
Podání průběžné Žádosti o
proplacení (nejdříve po podpisu
Dohody)
Podání Žádosti o proplacení

-

vymezte místo realizace projektu (v případě více míst realizace projektu uveďte všechna)
- ulice, číslo popisné, číslo orientační
- PSČ, obec, část obce
- obec s rozšířenou působností
- okres (NUTS IV)
- kraj (NUTS III)
- region (NUTS II)

Technické řešení projektu
- věcně popište technické řešení projektu (rozsah ½ až 1x A4)
- v případě, že byla předložena povinná příloha projektová dokumentace k územnímu
nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení, popište projekt výtahem ze souhrnné
(technické) zprávy v rozsahu ½ A4
- pokud nebyla předložena projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu
řízení nebo k ohlášení a součástí způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně
popište technické řešení stavby v rozsahu cca. 1x A4
Výsledky projektu
- stručně shrňte výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace projektu

4. Rozpočet projektu
-

-

uveďte celkové výdaje resp. rozpočet projektu
celkové způsobilé výdaje projektu
- jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v žádosti o
dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů.
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
– v případě nákupu techniky pro údržbu zeleně vyčíslete jednotlivé stroje
v Kč
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (viz Žádost o dotaci)
jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v žádosti o
dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů.
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
– v případě nákupu techniky pro údržbu zeleně vyčíslete jednotlivé stroje
v Kč
- v případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel
opatření/podopatření/záměru stanovte způsobilé výdaje dle metodiky
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-

-

- uveďte, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění
v případě průběžného financování (pouze, je-li žadatelem obec/svazek obcí – musí být deklarováno
ve specifické části žádosti), rozdělte způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace na první (do
50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace) a druhou část projektu v souladu s kódy
způsobilých výdajů uvedených v žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč; dále definujte rozpis
konkrétních položek výdajů spadajících pod příslušný kód (vyčíslení v Kč nemusí být uvedeno).
nezpůsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
jasně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč

5. Realizované projekty
-

v případě, že jste realizovali/realizujete/plánujete realizovat další projekty v rámci jiných
dotačních titulů, uveďte jaké a kdo je garantem příslušného dotačního titulu (v posledních 3 letech/
výhled příštího roku)
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Příloha B
Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR
- prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé
- prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány splatné závazky vůči SZIF
- prohlašuji, že způsobilé výdaje projektu na které je požadována dotace nebyly a nebudou po
dobu vázanosti projektu na účel podpořeny jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných
národních veřejných zdrojů
- prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci a na
její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku
- prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá v
trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s
předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti
majetku (hlava II. a IX. zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů)
- prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou
- zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
stanovené Pravidly pro žadatele.
Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.
V…………………………….dne…………………
…..………….……………...………..
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS.
Ověřil za MAS:
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Příloha C
Čestné prohlášení žadatele, že pro daný projekt není zapotřebí povolení
k nakládání s vodami nebo stavební povolení či ohlášení k vodním dílům
prohlašuji, že pro daný projekt není dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) zapotřebí povolení k nakládání s vodami nebo stavební
povolení či ohlášení k vodním dílům.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.
V…………………………….dne…………………
…………….....................................
Podpis žadatele/statutárního orgánu
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS.
Ověřil za MAS:
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Příloha D
Čestné prohlášení žadatele, že obec dosud nemá územní plán resp. že
územně plánovací dokumentace byla schválena před 1.7.1992

Prohlašuji, že obec dosud nemá územní plán resp. že územně plánovací dokumentace byla
schválena před 1.7.1992.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V…………………………….dne………………………

................................................................
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS.
Ověřil za MAS:
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Příloha E
Stanovisko MŽP
Předkládá se pouze u projektů záměru b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, které vydává příslušné krajské středisko
AOPK ČR
Pracoviště:

Opatření:

III.2.1 – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, podopatření III.2.1.1 – Obnova a rozvoj
vesnic, záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

Žadatel:
Název
záměru:
Otázky:
1. Nachází se realizovaný záměr alespoň z části na území NP, CHKO včetně jejich ochranných
pásem, maloplošných zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, nebo povodí
vodního díla Nové Mlýny?

ANO/NE*

V případě kladné odpovědi na otázku č.1 nelze na záměr poskytnout podporu z Programu rozvoje venkova.
Následující otázky se proto již nevyplňují.**
2. Může být stavbou a jejím následným provozováním významně negativně ovlivněna populace
ANO/NE*
nebo biotop s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů a druhů uvedených v
Červených seznamech ČR v kategoriích A a C1, C2, C3 (CR, EN, VU)?***
3. Může mít stavba nebo její následné provozování negativní vliv na zvláště chráněná území nebo
na lokality soustavy NATURA 2000?

ANO/NE*

4. Může mít záměr výrazný negativní dopad na zvláště cenné**** přírodní biotopy*****?

ANO/NE*

Odůvodnění (v případě Vaší odpovědi "ANO" odůvodněte Vaše stanovisko):
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Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše uvedeného záměru z
Programu rozvoje venkova 2007 - 2013.
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potřeby poskytnutí finanční podpory z Programu rozvoje venkova a nenahrazuje
povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění.

V

dne

Razítko a
podpis

* nehodící se škrtněte
** v kolonce "odůvodnění" se pouze uvede název dotčeného národního parku, CHKO, maloplošného zvláště
chráněného území, lokality soustavy Natura 2000, k.ú. obce v povodí vodního díla Nové Mlýny.
*** Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Procházka F. [ed.] (2001): Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda ,
Praha, 18: 1-166.
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky.Obratlovci.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 184 pp.
**** zvláště cenné přírodní biotopy jsou takové, které mají vyšší zachovalost = A, B a vyšší reprezentativnost = A,
viz. Guth J. (2003): Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Praha.
***** přírodní biotop - viz. Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
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Příloha F
Odhad dalších údajů o pracovních místech vzniklých realizací projektu
Nový
zaměstnanec č.
1.
2.
...

Datum
nástupu

Místo
Náplň
výkonu práce práce
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Mzda,
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Příloha G
Do jaké kategorie podniků je zařazena obec (svazek obcí, nezisková
organizace, církevní organizace) v případě projektu, který zakládá veřejnou
podporu?
Podnikem se dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 rozumí každý
subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto
subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající
řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají
hospodářskou činnost.
Aktuální definice malých a středních podniků je uvedena v příloze č. 1 Nařízení EK č.
364/2004. V čl. jedna je vymezen podnik pro účely klasifikace subjektů. Následně jsou
uvedena kritéria, podle kterých se určuje střední, malý podnik a mikropodnik. Mimo kritéria
počtu zaměstnanců a obratu je neméně důležité kritérium závislosti, které dělí podniky na
nezávislé, partnerské a spojené a to podle podílu vlastnictví (zjednodušeně). V případě
samotného podnikání ze strany obce pak není možné obec podle těchto kritérií klasifikovat.
Tedy nelze o ní prohlásit, že se jedná o drobného, malého či středního podnikatele. Proto
každý subjekt, který nelze přesně vymezit pomocí kritérií uvedených v definici
klasifikujeme jako velký podnik.
Podpůrným kritériem je i čl. 3 odst. 4 - za malý nebo střední podnik nemůže být podnik
považován, jestliže je 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv
přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými subjekty.
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Příloha H
Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě využití části objektu,
který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel
opatření/záměru
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a
účel opatření/ záměru, je nutné toto uvést v kapitole 4. Osnovy projektu. Způsobilé výdaje se
určí následujícím způsobem:
Pro změnu dokončené stavby se použije tato metodika:
Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouží pouze jiným
potřebám než účelu a cílům opatření/záměru nejsou způsobilé ke spolufinancování nezpůsobilé výdaje
Pokud výdaje projektu (týká se i dílčích konstrukčních částí stavby) na stavební práce,
materiál, technologie budov, společně slouží jak pro účely projektu, tak i pro jiné využití, pak
se tyto výdaje nazývají společné výdaje. Mezi společné výdaje lze zařadit zejména výdaje na
technická zařízení staveb, technickou infrastrukturu, příjezdové komunikace a střešní
konstrukce. Při výskytu společných výdajů lze postupovat dvěma způsoby:
A) Veškeré společné výdaje se zahrnou do nezpůsobilých výdajů
B) Použije se vzorec:
v
v

x

y

z, kde

v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu/opatření
x je podlahová plocha objektu, která slouží k jiným účelům
y jsou náklady na společné výdaje, vyjma nezpůsobilých výdajů
z jsou způsobilé výdaje ze společných výdajů
Pozn.: Společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují.
Pozn.: SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční
výše hodnoty y.
Pozn.: Plochy v a x žadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace
předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení nebo v povinné příloze
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie.
Pro novostavbu se použije tato metodika:
Pro určení způsobilých výdajů na stavbu se použije vzorec:
v
y z, kde
v x
v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu/opatření
x je podlahová plocha objektu, která slouží k jiným účelům
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y jsou náklady na stavbu celého objektu (stavební práce, stavební materiál, technická zařízení
staveb - celkem za objekt, bez ohledu na to, zda slouží cílům a účelu opatření či pro jiné
účely) vyjma nezpůsobilých výdajů
z jsou způsobilé výdaje na stavbu objektu
Současně musí platit, že

v
v

x

0,4

Pozn.: Společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují.
Pozn.: SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční
výše hodnoty y.
Pozn.: Plochy v a x žadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace
předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení nebo v povinné příloze
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie.
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