„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014-2020“

Seminář pro žadatele k 1. Výzvě MAS Společná CIDLINA,
Program rozvoje venkova – Podpora podnikatelů I.

Čtvrtek 20. dubna 2017, 14.00 hod.
Zasedací místnost Obecního domu v Nepolisech, čp. 75

1

Vyhlášená fiche č. 2 – Podpora podnikatelů
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vyhlašovatel výzvy: Místní akční skupina Společná CIDLINA, z.s.
Datum vyhlášení: 3.4.2017
Příjem žádostí na MAS: 1.-15.5.2017
(v předem telefonicky domluveném termínu)
Místo příjmu: kancelář MAS, Nepolisy 75, 503 63
Registrace na SZIF: 29.6.2017
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 tis. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč
Alokovaná částka: 5 mil. Kč
Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená
alokace.
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Žádost o dotaci
•
•
•
•

•
•
•
•

Nutná registrace v PORTÁLU FARMÁŘE (elektronické prostředí sloužící k podávání Žádostí o dotaci
vč. příloh, sledování realizace projektu)
Osobně na podatelně regionálního odboru SZIF, prostřednictvím písemné žádosti o přístup do
Portálu farmáře (RO SZIF Hradec Králové, Ulrichovo náměstí – podatelna)
Žádost si žadatel vygeneruje z vlastního účtu po přihlášení na PORTÁL FARMÁŘE
Vyplněný formulář Žádosti o dotaci v elektronické podobě předá na MAS včetně příloh (v termínu
příjmu žádosti tj. 1.-15.5.2017 – předem telefonicky domluvený termín)
MAS žádost o dotaci vytiskne, žadatel nebo zmocněný zástupce ji před zaměstnancem MAS
podepíše
Datum podání žádosti = datum podpisu žádosti před zaměstnancem MAS
O podání Žádosti o dotaci vč. příloh obdrží žadatel od pracovníka MAS písemné potvrzení ihned po
podepsání žádosti
MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na svých internetových stránkách do 5 pracovních dní od
ukončení příjmu

na webových stránkách www.spolecnacidlina.cz k nahlédnutí:
1) informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF
2) podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře
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Podmínky výzvy
Definice žadatele:
• Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky, malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i
zemědělci
Míra podpory:
• 25% způsobilých výdajů pro velké podniky
• 35% způsobilých výdajů pro střední podniky
• 45% způsobilých výdajů pro malé podniky a mikropodniky
(malý podnik – 10 až 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR
(mikropodnik – do 10 zaměstnanců, roční obrat do 20 mil. EUR)
Režim podpory:
• Režim de minimis
(celková výše podpory nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200
tis. EUR)
Forma financování:
• Ex-post
(vlastní předfinancování realizace projektu, proplacení po zrealizování a předložení všech podkladů
k vyúčtování dotace)
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Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje (způsobilé výdaje):
1) Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny,
kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení
(včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné
zázemí)
2) Pořízení nových strojů, nových technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s
projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k
užívání)
3) Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a
parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
4) Nákup nemovitosti (10% z celkových způsobilých výdajů na projekt)
Za vznik způsobilého výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy.
Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu registrace žádosti na RO SZIF HK (cca po 1.7.2017 – po
obdržení potvrzení o registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF prostřednictvím Portálu farmáře)
Území realizace:
• území MAS Společná CIDLINA
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Oblast podpory:
• investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
C – Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken, dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva
F – Stavebnictví s výjimkou skupina 41.1 Developerská činnost
G – Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s
pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
I – Ubytování, stravování a pohostinství
J – Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61
M – Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70
N 79 – Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby
N 81 – Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1
N 82.1 – Administrativní a kancelářské činnosti
N 82.3 – Pořádání konferencí a hospodářských výstav
N 82.92 – Balicí činnosti
P 85.59 – Ostatní vzdělávání
R 93 – Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
S 95 – Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
S 96 – Poskytování ostatních osobních služeb
Činnosti I 56 a R 93:
mohou být realizovány pouze ve vazbě na ubytovací kapacitu nebo venkovskou turistiku. Žadatel doloží, že v okruhu 10 km od
místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Limity:
Nákup nemovitosti – maximálně 10% celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný
projekt
Motorová vozidla – dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t –
dotace se vypočítá z max. částky 500.000,- Kč, i v případě, že budou způsobilé výdaje vyšší
Přílohy předkládané s Žádostí o dotaci:
Pravomocné a platné stavební povolení, povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze
projekt/část projektu realizovat – prostá kopie
Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu zpracovaného podle
katalogu stavebních prací (v případě, že projekt podléhá stavebnímu řízení)
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku
Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu, včetně čísel pozemků, hranic
pozemků, názvu katastrálního území a měřítka mapy - prostá kopie
Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele u projektů se způsobilými výdaji přesahujícími 1
mil. Kč (předtištěný formulář)
Prohlášení o zařazení podniku do kategorií (předtištěný formulář)
U činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od
místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok
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Způsob hodnocení projektů
Hodnocení a výběr projektů prochází třemi fázemi, které zaměstnanci Místní akční skupiny
provedou max. do 20-ti pracovních dnů od registrace projektů na MAS:
1) administrativní kontrola – kontrola formálních náležitostí (obsahová správnost, kontrola povinných
příloh žádosti)
2) kontrola přijatelnosti
O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.
V případě zjištění nedostatků vyzve MAS žadatele k doplnění žádosti:
• Doplnění do 5 pracovních dní
• Žadatel může opravu provést max. 2x
• Nedoplnění = ukončení administrace, žádost dále nepokračuje do věcného hodnocení.

3) věcná kontrola (kritéria věcného hodnocení)
Věcné hodnocení provádí 7-mi členná výběrová komise, jejíž členové mají podepsaný Etický kodex.
Hodnocení probíhá dle předem stanovených kritérií.
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Kritéria výběru – věcné hodnocení projektu:
1) Doba realizace projektu: (od podpisu Dohody o poskytnutí dotace do podání Žádosti o proplacení)
• realizace do 12-ti měsíců 20 bodů
• realizace projektu od 13-ti do 18-ti měsíců 10 bodů
• realizace projektu od 18-ti měsíců 0 bodů
2) Využití stávajících budov:
• projekt se zabývá obnovou stávajících budov 10 bodů
• projekt se nezabývá obnovou stávajících budov 0 bodů
3) Finanční náročnost projektu:
• výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou do 500 tis. Kč včetně 10 bodů
• výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 500.001,- do 1 mil. Kč včetně 5 bodů
• výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 1 mil. Kč 0 bodů
4) Nová pracovní místa:
• projekt nevytvoří žádné pracovní místo 0 bodů
• projekt vytvoří jedno pracovní místo 5 bodů
• projekt vytvoří dvě a více pracovních míst 10 bodů
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5) Velikost podniku:
• žadatelem o dotaci je mikropodnik 15 bodů
(mikropodnik – do 10 zaměstnanců s ročním obratem do 2 mil. EUR)
• žadatelem o dotaci je malý podnik 10 bodů
(malý podnik – do 50 zaměstnanců s ročním obratem do 10 mil. EUR)
• žadatelem o dotaci je střední podnik 0 bodů
(střední podnik – do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 50 mil. EUR)
6) Inovace:
Za inovaci je považován:
a) vznik nových produktů v podnicích
(zefektivnění výroby, zvýšení nabídky)
b) použití nové technologie a poznatků z vědy a výzkumu
(v projektu bude použita nová technologie a zároveň bude projekt využívat poznatky z vědy a výzkumu
a výsledky vědecké práce)
• projekt neuplatňuje žádný inovační přístup 0 bodů
• projekt uplatňuje 1 inovační přístup 5 bodů
• projekt uplatňuje 2 inovační přístupy 10 bodů

Projekt musí získat minimálně 30 bodů, aby byl zařazen do seznamu hodnocených projektů.
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!!! Po udělení bodů jsou preferenční kritéria závazná po dobu udržitelnosti projektu a nesplnění
podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení
se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace !!!
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Výběrová komise stanoví pořadí projektů na základě bodového ohodnocení a finančních prostředků
alokovaných na danou fichi
Vybrané projekty (seznam vybraných, nevybraných) schválí Správní rada MAS
MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a vybrání/nevybrání jeho žádosti do 5 pracovních
dnů od schválení výběru projektů Správní radou
Odvolání proti hodnocení MAS lze podat v termínu do 15 pracovních dnů od obdržení výsledku
hodnocení
Vybrané žádosti MAS elektronicky podepíše, verifikuje přílohy a předá v elektronické podobě
žadateli minimálně 3 pracovní dny před nutnou registrací na SZIF (29.6.2017)
Žadatel elektronickou žádost vč. příloh nahraje do sytému Portál farmáře, prostřednictvím
kterého ji odešle na RO SZIF
SZIF HK o zaregistrování žádosti o dotaci informuje žadatele přes Portál Farmáře
Pokud je nutné doplnění, vyzve RO SZIF HK žadatele k nápravě – možná pouze jedna oprava
U schválených projektů ze strany SZIF HK bude žadatel vyzván prostřednictvím Portálu farmáře k
podpisu Dohody o poskytnutí dotace
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Obecné podmínky (Pravidla pro žadatele – A, kap. 3 + B, kap. 5)
•
•
•

•

•
•

•
•

Žadatel dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů
Lhůta vázanosti (udržitelnost ) projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce
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.
V případě nákupu nemovitosti, který je součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, musí být žadatel
dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání Žádosti o platbu (konečné proplacení dotace
žadateli)
Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek
V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo (zisk bodů za preferenční kritérium), musí
postupovat podle Metodiky tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze 14 Pravidel.
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejdříve po podání Žádosti o proplacení dotace,
nejpozději však do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Pokud je příjemcem dotace malý
podnik, je udržitelnost nového pracovního místa 3 roky od převedení dotace na příjemcův účet. U velkého
podniku je to 5 let.
Žadatel musí spadat do kategorie podniku podle velikosti až do data podpisu Dohody
Výdaje financované z PRV nesmějí být současně financovány z jiných zdrojů
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žadatel je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody (pokud není ve věcném
hodnocení obodován za kratší dobu realizace)
Žadatel nesmí být od data podání Žádosti o dotaci na MAS do konce lhůty vázanosti projektu na účel (5 let)
v likvidaci
Předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem dotace nejpozději od data předložení Žádosti
o platbu na MAS až do termínu skončení lhůty vázanosti na účel
Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace a to podobu nejméně
10 let od proplacení dotace
Žadatel je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Příručkou pro
publicitu PRV 2014-2020
Žadatel dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu od data podání Žádosti o
dotaci na MAS pod dobu vázanosti projektu na účel
U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých se počítá dotace, se dokládá finanční zdraví
žadatele za poslední 3 účetně uzavřená období
Příjemce dotace má povinnost oznamovat ZMĚNY týkající se Žádosti o dotaci od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace po dobu lhůty vázanosti projektu na účel prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách
Za plnění podmínek stanovených Pravidly/Dohodou zodpovídá výhradně žadatel/příjemce dotace
Žadatel dotace musí při podpisu Dohody prokázat, že má vypořádány splatné závazky vůči příslušném
finančnímu úřadu
Žadatel je povinen vést analytickou účetní evidenci k projektu (pokud je účetní jednotkou) nebo
podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou)
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Výběrové/zadávací řízení
•
•

Žadatel/příjemce dotace je povinen provést výběrové/zadávací řízení na dodavatele projektu a
uzavřít s ním písemnou smlouvu či vystavit písemnou objednávku
Výběrové řízení musí být realizováno před podpisem Dohody o poskytnutí dotace

Cenový marketing x výběrové řízení
•
•

Cenový marketing u zakázky do 500 tis. Kč bez DPH
Výběrové řízení u zakázky nad 500 tis. Kč bez DPH
Dokumenty k výběrovému řízení žadatel odevzdá na MAS do 63. kalendářního dne od data
zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF HK tj. do 31.8.2017 (tento termín je závislý od data
zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF)
Na RO SZIF pak do 70. kalendářního dne prostřednictvím Portálu farmáře spolu s aktualizovanou
Žádostí o dotaci (nový rozpočet po výběrovém řízení).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Na webových stránkách MAS Společná CIDLINA www.spolecnacidlina.cz naleznete:
Plné znění Výzvy č. 1 – Podpora podnikatelů
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
Etický kodex člena výběrové komise
Znění Fiche č. 2 – Podpora podnikatelů
Interní postupy MAS Společná CIDLINA, z.s. pro Programový rámec Programu rozvoje venkova
informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF
podrobný postup Pravidla pro žadatele pro poskytování dotací na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014-2020
pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Kontakt na RO SZIF Hradec Králové:
Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 070 300
email: ro.hk@szif.cz
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•
•

Konzultace k přípravě žádostí (po telefonické dohodě):
Ing. Jana Bitnerová – tel. 739 065 778, bitnerova@spolecnacidlina.cz
Petra Pražáková – tel. 737 122 318, prazakova@spolecnacidlina.cz

Kontaktní místo pro poskytování konzultací a příjem žádostí o dotaci:
VŽDY V PŘEDEM DOMLUVENÉM TERMÍNU v kanceláři MAS Nepolisy 75, 503 63

Děkujeme za pozornost.
Ing. Jana Bitnerová
Petra Pražáková
MAS Společná CIDLINA, z.s.
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