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Program:

• Aktuální informace ke stavu hodnocení žádostí o dotaci v
Programovém rámci PRV CLLD MAS Sokolovsko.

• Provádění změn v projektu, žádost o změnu.

• Žádost o platbu, nejčastější chyby v Žádostech o platbu.

• Povinná publicita projektu.

• Představení připravovaných výzev v Programovém rámci
PRV CLLD MAS Sokolovsko pro rok 2020.

• Dotazy, diskuze.



3. výzva PRV MAS Sokolovsko
v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020



• Vyhlášeno fichí: 4

• Podáno žádostí: 11
• do Fiche 1 – vzdělávání pro rozvoj venkova: 0
• do Fiche 4 – podpora zemědělství: 0
• do Fiche 5 – podpora jiného drobného podnikání: 10
• do Fiche 7 – Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů: 1

• Požadovaná alokace/ vyhlášená alokace:  4.298.687,-Kč / 
6.500.000,- Kč

• pro Fichi 1: 0,- Kč / 0,- Kč
• pro Fichi 4: 0,- Kč / 2.000.000,- Kč
• pro Fichi 5: 3.717.165,- Kč / 3.000.000,- Kč
• pro Fichi 7: 581.522,-Kč / 1.000.000,- Kč

• Vybráno ze strany MAS 10 projektů, 1 nevybraný projekt.

• Stav žádostí k 23. 10. 2019:
• 2 žadatelé stáhnuli Žádost o dotaci (ŽoD)

• 2 zvací dopisy k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (z toho 1 Dohoda podepsaná)

• 5 ŽoD po admin.kontrole SZIF  (AK) a zaslány chybníky ze strany SZIFu – 2 ŽoD k výběru 
projektů, 1 kontrola doplnění, 2 v procesu vypořádávání připomínek



Provádění změn projektu



Provádění změn, Hlášení o změnách

• Povinnost oznamovat změny týkající se ŽoD od
podpisu Dohody po dobu vázanosti projektu na účel
– Hlášení o změnách – Portál farmáře.

• Hlášení o změnách podat nejprve na MAS, MAS
kontrola do 10 prac.dní.

• Poté příjemce dotace podává verifikované Hlášení o
změnách přes svůj Portál farmáře (neprodleně nebo
do 5 prac.dnů po doplnění či opravě).

• V jednom okamžiku lze na RO SZIF administrovat
pouze 1 Hlášení o změnách – výsledek do 30
kalendářních dnů.



Změny v průběhu realizace projektu

• Až po odsouhlasení SZIF:

• změna příjemce dotace/ vlastnictví majetku, který je
předmětem projektu,

• změna místa realizace,

• změna dodavatele veřejné zakázky – pouze výjimečné
případy – fúze, úmrtí, odstoupení dodavatele od smlouvy.

• Změna termínu předložení Žádosti o platbu (ŽoPl): nejpozději v
datu předložení ŽoPl, které je stanovené Dohodou – jinak sankce.

• Změny, předložené nejpozději v den předložení ŽoPl na RO SZIF:

• změna tech. parametrů projektu, změny ve stavebním
povolení nebo jiném opatření staveb. úřadu,

• změna trvalého pobytu/sídla žadatele/příjemce dotace,
změna statutárního orgánu,

• přidání/odstranění kódů výdajů, na které může být poskytnuta
dotace, oproti ŽoD .

➔ RO SZIF se vyjadřuje



Změny po předložení Žádosti o platbu

• Až po odsouhlasení SZIF: 

• změna příjemce dotace/ vlastnictví majetku,
který je předmětem projektu.

• SZIF se vyjádří:

• změna trvalého pobytu/sídla žadatele/příjemce
dotace, změna statutárního orgánu.

• Po předložení ŽoPl – do 30 dnů od změny:

• změna místa realizace projektu,

• ostatní změny týkající se předmětu projektu (např.
změna technického řešení).



Hlášení o změnách

• Možné až po podpisu Dohody o poskytnutí
dotace.

• Vygenerovat na Portálu farmáře.

• Vyplnit a doručit ke kontrole na MAS.

• Po verifikaci MAS, podat přes Portál farmáře na
RO SZIF.

• Přílohy – oskenovat a doručit na MAS.



Zdroj: www.szif.cz – Zjednodušený postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře
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Zdroj: www.szif.cz – Zjednodušený postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře



Zdroj: www.szif.cz – Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře



Hlášení o změnách – zkušenosti po 1. a 2. výzvě

• Změny termínu podání Žádosti o platbu – obratem, bez problémů.

• Změna jednatele/společníka společnosti – obratem, bez problémů.

• Změna termínu ukončení projektu - při vlivu na termín v proběhlém

výběrovém řízení a kupní smlouvě či smlouvě o dílo je vyžadován

dodatek – ne vždy akceptace dodatku bez sankce za porušení

výběrového řízení.

• Vypuštění části projektu a navýšení ceny u jiných položek projektu –

bez připomínek SZIFu – občas.

• Změna předmětu projektu po podpisu Dohody – SZIF příliš neschvaluje s

ohledem na preferenční kritéria.



Žádost o platbu



Žádost o platbu (ŽoPl)

• ŽoPl musí být vygenerována z Portálu farmáře.

• Předkládá se nejprve na MAS (nejpozději v den podání ŽoPl

na MAS dle Dohody), po kontrole na RO SZIF.

• Po potvrzení ŽoPl ze strany MAS a odesláním ŽoPl přes Portál

farmáře je vygenerováno systémem Potvrzení

o přijetí

• Přílohy v listinné podobě nutné doručit na podatelnu RO SZIF

do 5 pracovních dnů od odeslání ŽoPl.

• Nebude poskytnuta vyšší dotace, než je částka zakotvená v

Dohodě.

• ŽoPl musí být založena na skutečně prokázaných výdajích.

• Lhůty: schválení ŽoPl do 18 týdnů od zaregistrování,

proplacení do 21 kalendářních dnů od schválení.



Povinné přílohy předkládané při podání 

ŽoPl na MAS/RO SZIF

• Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem
projektu - prostá kopie.

• Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve
vlastnictví příjemce – prostá kopie.

• Účetní/daňové doklady související s realizací projektu –
prostá kopie.

• Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z BÚ) –
prostá kopie.

• ES prohlášení o shodě – u strojů a technologií nad 100 tis. Kč,
technický průkaz – prostá kopie.

• Kolaudační souhlas x oznámení stavebnímu úřadu o užívání
stavby x povolení ke zkušebnímu provozu x povolení k
předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
– prostá kopie.

• Dokumentace skutečného provedení stavby ověřená SÚ –
pokud došlo při realizaci projektu ke změnám oproti původní
dokumentaci – prostá kopie.

• Soupisky účetní/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je
stanovena dotace - součástí el.formuláře ŽoPl.



• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti – prostá kopie.

• Cenový marketing – pokud je vyžadován, včetně písemné smlouvy
nebo objednávky s vybraným dodavatelem – prostá kopie.

• Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem – prostá kopie.

• Soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet – prostá
kopie.

• Fotodokumentace předmětu projektu pořízená v místě realizace, vč.
fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla.

• V případě nákupu nemovitosti kupní smlouva – prostá kopie.

• V případě nových pracovních míst – Prohlášení o zařazení podniku do
kategorie mikropodniků, malých a středních podniků.

Povinné přílohy předkládané při podání 

ŽoPl na MAS/RO SZIF - pokračování









Součástí formuláře Žádosti o platbu je soupiska výdajů

!!! Změny prováděné v Soupisce výdajů je nutné vždy uložit. Uložením pouze

samotného formuláře ŽoPl nedochází k uložení dat na Soupisce. !!!













• Kontrola:
• předmět projektu

• originální faktury

• správné zaúčtování (i soubor hmotného majetku)

• kartu majetku

• mzdové listy, počty zaměstnanců – ŽoD x ŽoPl

• nájemní smlouva/ zřízení věcného břemena 
(nájemní smlouva na 6 let nebo na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 let)- nově lépe 8 
let

• daňové přiznání

• marketingový průzkum

Kontrola fyzické realizace projektu



Povinná publicita projektu



Loga – použití se řídí Příručkou pro publicitu PRV 2014 - 2020 

Povinná loga:
Logo EU: největší, na prvním místě, 

dostupné: 

http://eagri.cz/public/web/file/465639/logo_EU.jpg

Logo LEADER: menší než logo EU, na 2. místě,

dostupné: 

http://eagri.cz/public/web/file/420048/Logo_leader.JPG

Nepovinné logo: 
Logo PRV: dostupné

http://eagri.cz/public/web/file/465642/logo_PRV.jpg

Pro generování nástrojů povinné publicity je možné využít internetovou 

aplikaci MMR:

https://publicita.dotaceeu.cz/



Musí obsahovat tyto prvky:
1. Název projektu

• Žadatel/ příjemce dotace uvede název projektu dle
žádosti

o dotaci.

2. Hlavní cíl projektu/operace
• Žadatel/příjemce dotace uvede text, který nejvíce

odpovídá cílům realizovaného projektu ve výčtu pro
vybrané operace PRV uvedené v příloze č. 8 Příručky

3. Znak a logo EU s textem PRV

4. logo LEADER

Prvky uvedené v bodech 1-4 musí zaujímat nejméně 25
% plochy desky, plakátu nebo internetové stránky.

Povinné nástroje publicity



• Po celou dobu realizace projektu = od podpisu Dohody o poskytnutí
dotace po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel.

• Plnění podmínek povinné publicity dokládá příjemce při kontrole na
místě.

• Nástroje:
• Internetové stránky: příjemce zveřejní informace o realizovaném

projektu - článek (stručný popis projektu úměrný míře podpory včetně
jeho cílů a výsledků) na svých internetových stránkách za
následujících podmínek: jedná se existující internetovou stránku
příjemce dotace pro profesionální použití, existuje vazba mezi účelem
internetové stránky a podporou poskytnutou na projekt, u popisu
projektu musí být uveden jasný odkaz na podporu z PRV/Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova – minimálně formou loga

• Plakát A3 nebo informační deska: u projektů, kde celková výše
dotace přesáhne 50 000 EUR (cca 1 350 000,-Kč) a nevztahuje se na
ně povinnost umístění billboardu, musí být umístěn na snadno
viditelném místě pro veřejnost – vstupní prostory, na provozovně apod.

Povinná publicita během realizace projektu



• Nepovinný nástroj publicity – v případě , že projekt
nespadá do kategorie projektů, na něž se vztahuje
povinnost informovat na základě Příručky pro
publicitu PRV 2014 -2020:

- například samolepka k označení předmětu, který byl
pořízen

v rámci projektu.



Ukázka vzhledu plakátu A3 nebo informační desky

https://publicita.dotaceeu.cz/

https://publicita.dotaceeu.cz/


• Nutno dodržet preferenční kritéria, ke kterým
se žadatel zavázal – pozor předfinancování!

• Pracovní místa zřídit nejpozději do 6 měsíců
od proplacení dotace – řídit se metodikou v
Příloze 14 Pravidel.

• Pracovní místa nutno udržet po dobu 3 let od
proplacení dotace, kontrola kontrolou na
místě.

• Nezapomenout: propagace MAS a metody
CLLD – kontrola při ŽoPl.

Preferenční kritéria



• Monitorovací zpráva k projektu – formulář
na Portálu farmáře, odevzdání každoročně
do 31. 7. do celou dobu vázanosti projektu
na účel.

• Podává se také v témže roce, pokud došlo k
proplacení projektu před 31. 7.

Povinné přílohy předkládané po proplacení 

projektu



4. výzva PRV MAS Sokolovsko v roce 2020
v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020



• Plánované vyhlášení: únor/březen 2020

• Vyhlášení: 5 Fichí

• Předpokládaná vyhlášená alokace:                           

21.500.000,- Kč

4. výzva PRV MAS Sokolovsko

fiche alokace

F2 - zemědělci 4.122.060,- Kč

F3 – lesní cesty 2.015.007,- Kč

F5 – podnikatelé 3.192.346,- Kč

F6 – rekreační funkce lesa 1.529.513,- Kč

F9 – základní infrastruktura venkova 10.234.386,- Kč



Shrnutí

✓Povinnost oznamovat změny projektu po celou dobu

udržitelnosti projektu – prostřednictvím Hlášení

o změnách vygenerovaného z PF – nejprve na MAS.

✓Některé změny projektu možné až po odsouhlasení

SZIF.

✓Žádost o platbu vygenerovat z PF, předložit nejprve na

MAS.

✓Každý rok během udržitelnosti projektu je třeba

podat monitorovací zprávu.

✓Nutno dodržet povinnou publicitu.

✓Dodržet preferenční kritéria.



Diskuze, dotazy ?



Mgr. Michaela Polláková

E-mail: pollakova@mas-sokolovsko.eu

Telefon: 731 112 671

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová

Kancelář: Ondříčkova 537, Sokolov


