VÝZVA Č. 1 PRV
MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Seminář pro žadatele
2. 8. 2017

Základní informace:
• Datum vyhlášení výzvy:
• Příjem žádostí na MAS:

• Místo podání žádostí:

21. 7. 2017
od 7. 8. 2017
do 21. 8. 2017 do 14:00 hod.
Kancelář MAS LZ,
Masarykova 137, Luhačovice
NUTNÁ DOMLUVA PŘEDEM!!!!

• Termín registrace na RO SZIF: 29. 9. 2017
Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Územní vymezení: území MAS Luhačovské Zálesí

Celková alokace pro PRV = 15,224 mil. Kč
Neproduktivní investice
v lesích
13%
1 979 073 Kč

Investice do lesnických
technologií a
zpracování lesnických
produktů
2%
365 367 Kč

Podpora investic a
založení nebo rozvoj
nezemědělských
činností
30%
4 567 092 Kč

Činnosti spolupráce v
rámci iniciativy LEADER
5%
692 980 Kč

Investice do
zemědělských podniků
35%
5 328 274 Kč

Zpracování a uvádění na
trh zemědělských
produktů
15%
2 283 546 Kč

1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí - PRV
Investice do
zemědělských podniků
5 328 274 Kč
50 % = 2 664 137 Kč

• Alokace na 1. výzvu MAS je 4.947.683,- Kč
• Žadatelé můžou své projekty předkládat v
rámci Fiche 1 a 2
• FICHE 1
– Investice do zemědělských podniků

2.664.137,- Kč
• FICHE 2
Podpora investic na založení a
rozvoj nezemědělských
činností
4 567 092 Kč
50 % = 2 283 546 Kč

– Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

2.283.546,- Kč

FICHE 1
INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝC PODNIKŮ

1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

FICHE 1
•

Příjemce podpory: Zemědělský podnik (dále jen ZP)
–
–

•

2.664.137,- Kč

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti ZP prostřednictvím investic do rozvoje
podnikání
Cíl: zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů.

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
+ 10 % navýšení pro mladé začínající zemědělce
+ 10 % navýšení pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním

•

Způsobilé výdaje
– Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě, pro rostlinnou a školkařskou
výrobu (vždy se musí jednat o NOVÝ stroj/technologii)
– Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském
podniku
– Nákup nemovitostí (max. 10 % celkových způsobilých výdajů)

FICHE 1
•

Povinné přílohy předkládané k Žádosti o dotaci na MAS
•
•

•

Povinné přílohy stanovené MAS
•

•

Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (budování pastvin nebo chov vodní drůbeže)
Posouzení vlivu na ŽP nebo Čestné prohlášení pokud záměr nepodléhá posouzení vlivu na Životní prostředí (ČP
je součástí formuláře ŽoD)

Inovační rysy – žadatel předkládá tuto přílohu v případě, že požaduje body za preferenční kritérium „Pořízení
strojů a technologií a obnova staveb“. Vzor přílohy je zveřejněn na webových stránkách MAS

Další přílohy společné pro všechny Fiche dle pravidel 19.2.1
•
•
•
•
•
•
•

Pravomocné a platné povolení stavebního úřadu k datu podání žádosti o dotaci na MAS
Projektová dokumentace
Půdorys stavby/půdorys technologie s vyznačením rozměrů
Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace v odpovídajícím měřítku
Kategorie podniku podle velikosti (Příloha 5 Pravidel 19.2.1)
Znalecký posudek k nemovitosti max. 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS
Posouzení finančního zdraví

FICHE 2
PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

FICHE 2
•

Příjemce podpory: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci
–
–

•

2.283.546,- Kč

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností
Cíl: podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Výše dotace:
25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky
35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky

•

Způsobilé výdaje
–

–

–
–

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (vč.
nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitní ubytovací zařízení (vč. stravování a dalších budov a ploch v
rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů
kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (vč. montáže a zkoušky před uvedením
pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
Nákup nemovitosti

FICHE 2
•

Kritéria přijatelnosti
–
–
–
–

•

Projekt je zaměřen pouze na činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)
Činnosti R 93 (sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu
Je možná podpora maloobchodu se smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v
příloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené
V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného paliva
žadatelem sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost.

Další podmínky
–
–
–
–
–

–

Nemůže žádat žadatel, který v posledních 2 letech před podáním ŽoD na MAS ukončil stejnou nebo
podobnou činnost
Nelze podpořit: - nákup zemědělských a lesních strojů, fotovoltaické panely
Podpořeny budou malokapacitní ubytovací zařízení (6 – 40 lůžek)
Žadatel musí dodržet kategorii podniku, kterou deklaroval při podání ŽoD na MAS i ke dni podpisu Dohody
Pokud se na území obce, kde je projekt realizován vybírají místní poplatky za cestovní ruch, musí se žadatel
nejpozději k datu předložení ŽoP na MAS k těmto poplatkům přihlásit
Uspořádání právních vztahů k nemovitostem: vlastnictví, spoluvlastnictví s min 50% podílem věcné
břemeno, v případě pozemku pod stavbou také nájem popř. nájemní smlouvu, písemný souhlas vlastníků
dotčených pozemků s realizací projektu.

FICHE 2
•

Vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci 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 dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou třídy 12.00
Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliv),
F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 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 j. n.),
R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnosti),
S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).

FICHE 2
•

Povinné přílohy předkládané k Žádosti o dotaci na MAS
•

•

Povinné přílohy stanovené MAS
•

•

V případě, že se projekt týká činnosti R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží se dokument prokazující, že v okruhu
10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok

Inovační rysy – žadatel předkládá tuto přílohu v případě, že požaduje body za preferenční kritérium „Pořízení
strojů a technologií a obnova staveb“. Vzor přílohy je zveřejněn na webových stránkách MAS

Další přílohy společné pro všechny Fiche dle pravidel 19.2.1
•
•
•
•
•
•
•

Pravomocné a platné povolení stavebního úřadu k datu podání žádosti o dotaci na MAS
Projektová dokumentace
Půdorys stavby/půdorys technologie s vyznačením rozměrů
Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace v odpovídajícím měřítku
Kategorie podniku podle velikosti (Příloha 5 Pravidel 19.2.1)
Znalecký posudek k nemovitosti max. 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS
Posouzení finančního zdraví

Společné podmínky
1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

Preferenční kritéria

min. 40 b

Vytvoření
pracovního
místa

Pořízení
strojů/technologií
a obnova staveb

Délka
realizace
projektu

Spolupráce při Prvožadatel
přípravě
projektu

1 a více
pracovních
míst

40 b.

Pořízení
strojů/technologií

20 b.

ŽoP podána
do 31. 12.
2018

5 b.

Obě aktivity
spolupráce

30 b.

Splňuje
definici
prvožadatele

5 b.

1 pracovní
místo s
úvazkem 0,5
– 0,9

30 b.

Rekonstrukce/mode
rnizace stávajících
staveb

10 b.

ŽoP podána
po 31. 12.
2018

0 b.

Jedna
aktivita
spolupráce

15 b.

Nesplňuje
definici
prvožadatele

0 b.

1 pracovní
místo s
úvazkem 0,1
– 0,4

20 b.

Není zaměřen na
pořízení
strojů/technologií
ani rekonstrukci

0 b.

Nesplněno

0 b.

0 pracovních
míst

0 b.

Nelze financovat!!!
• Pořízení použitého movitého majetku
• Nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
• Daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH
nárokovat u finančního úřadu
• Kotle na biomasu a bioplynové stanice
• Závlahové systémy a study, vč. průmyslových vrtů
• Výdaje na včelařství
• Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu
• Nákup vozidel kategorie L, M a N
• Pořízení technologií k výrobě el. energie

Obecné informace
1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

Obecné podmínky
• Základním komunikačním nástrojem je Portál Farmáře (Žádosti o dotaci vč.
příloh, sledování stavu realizace projektu,…)
•

Registrace v Portálu Farmáře – osobně na podatelně RO SZIF Zlín (Zarámí 88, 76001 Zlín), prostřednictvím
datové schránky žadatele o dotaci nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele.

– „Žádost o přístup do portálu Eagri a do Portálu farmáře SZIF“
• Ex-post financování – žadatel si financování zajištuje nejprve z vlastních zdrojů
• Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS
(objednávky, SoD, kupní smlouvy,…)
• Délka realizace projektu je max. 24 měsíců od podpisu Dohody (s RO SZIF)
• Pracovní místo je třeba udržet 3 roky od proplacení dotace u malých a
středních podniků a 5 let u velkých podniků (lze počítat i FO podnikající méně
než 2 roky)
• U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se
dokládá finanční zdraví žadatele za poslední 3 účetně uzavřená období.

Další obecné podmínky
•
•
•
•

•

Žádost o dotaci se generuje samostatně za každou Fichi
V jedné FICHI lze podat i více Žádostí o dotace – předmět projektu musí být odlišný!!
Archivace všech dokladů k dotaci, vč. účetnictví je příjemce povinen uchovávat nejméně
10 let od proplacení dotace
Definici žadatele musí splňovat žadatel od podání ŽoD na MAS až do konce lhůty
vázanosti projektu na účel – 5 let od převedení dotace na účet, s výjimkou velikosti
podniku – do podpisu Dohody
Výběrové řízení musí být realizováno před podpisem Dohody o poskytnutí dotace

Vygenerování a podání Žádosti o
dotaci na MAS
1. Výzva MAS Luhačovské Zálesí

• Žádost o dotaci se generuje z Portálu Farmáře
• Příjem žádosti na MAS je od 7. 8. – 21. 8. 2017 do 14:00 hod.
• Během přípravy a realizace může žadatel své záměry konzultovat s pracovníky
MAS
• Všechny potřebné dokumenty jsou zveřejněny na webu MAS
www.luhacovskezalesi.cz

Postup vygenerování ŽoD
www.szif.cz

• Podání – elektronicky (např. CD, flash disk, přílohy je možno podat v listinné
podobě) – NUTNÉ NAHLÁSIT SE PŘEDEM
• Pracovník MAS žádost vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše
• Žadatel obdrží potvrzení o podání Žádosti o dotaci
• Datum podání žádosti = datum podpisu žádosti před pracovníkem MAS

1.

2.

DĚKUJEM ZA POZORNOST
Kontakty:
Ing. Veronika Francová, salova@luhacovskezalesi.cz, +420 776 895 929
Ing. Bc. Aleš Hanus, hanus@luhacovskezalesi.cz, +420 608 197 051

DISKUZE A PROSTOR NA DOTAZY

