Ministerstvo zemûdûlství âR
â.j.: 37193/2007 - 10000

PRAVIDLA,
KTER¯MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE
NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âR
NA OBDOBÍ 2007–2013 (DÁLE JEN „PRAVIDLA“)
Ministerstvo zemûdûlství âR na základû naﬁízení Rady (ES) ã. 1698/2005 ze dne 20. záﬁí 2005 o podpoﬁe pro rozvoj venkova z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), na základû naﬁízení Rady (ES) ã. 1290/2005 o financování spoleãné zemûdûlské politiky, na základû Programu rozvoje venkova âR na období 2007 – 2013 (PRV), schváleného
dne 23.5.2007 Evropskou komisí, vydává tato Pravidla, kter˘mi se stanovují podmínky pro poskytování dotace
v rámci Programu rozvoje venkova âR pro období 2007 – 2013.

âÁST A – OBECNÉ PODMÍNKY
PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZÁKLADù PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

1. ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY
Pro úãely tûchto Pravidel se rozumí:
a) „osou“ – ucelená skupina opatﬁení se specifick˘mi cíli,
b) „opatﬁením“ – soubor podopatﬁení, pﬁíp. zámûrÛ nebo operací pﬁispívajících k provádûní osy. Na jednotlivé
opatﬁení se pﬁedkládá Ïádost o dotaci jen v pﬁípadû, Ïe dané opatﬁení neobsahuje vymezení dal‰ích podopatﬁení, pﬁípadnû zámûrÛ,
c) „podopatﬁením“ – soubor zámûrÛ nebo operací pﬁispívajících k provádûní pﬁíslu‰ného opatﬁení. Na jednotlivé
podopatﬁení se pﬁedkládá Ïádost o dotaci jen v pﬁípadû, Ïe dané podopatﬁení neobsahuje vymezení dal‰ích
zámûrÛ,
d) „zámûrem“ – soubor operací pﬁispívajících k provádûní pﬁíslu‰ného opatﬁení/podopatﬁení,
e) „projektem“ – konkrétní operace k realizaci cílÛ opatﬁení, na kterou Ïadatel pﬁedloÏil Ïádost o dotaci a která
je popsaná dle závazné osnovy projektu. KaÏd˘ projekt musí tvoﬁit samostatnou funkãní ãást,
f) „mal˘m projektem“ – projekt, jehoÏ celkové zpÛsobilé v˘daje dosahují maximálnû 2 mil. Kã (vãetnû),
g) „velk˘m projektem“ – projekt, jehoÏ celkové zpÛsobilé v˘daje pﬁesahují 2 mil. Kã,
h) „obecnou ãástí Pravidel – ãást A“ – souhrn podmínek platn˘ch pro v‰echny Ïadatele/pﬁíjemce dotace v rámci
opatﬁení dle bodu 2,
i) „specifickou ãástí Pravidel – ãást B“ – souhrn podmínek platn˘ch pro pﬁíslu‰né opatﬁení/podopatﬁení/zámûr
a vztahující se pouze na Ïadatele/pﬁíjemce dotace Ïádající v rámci daného opatﬁení/podopatﬁení/zámûru,
j) „Ïadatelem“ – subjekt, kter˘ Ïádá v rámci PRV a je v souladu s definicí pﬁíjemce dotace pﬁíslu‰ného
opatﬁení/podopatﬁení/zámûru,
k) „Ïadatelem s historií“ - Ïadatel, kter˘ má úãetnû uzavﬁené dva roky nebo více let historie podnikání bezprostﬁednû pﬁedcházející termínu podání své Îádosti o dotaci nebo je právním nástupcem Ïadatele s historií,
l) „Ïadatelem bez historie“ - Ïadatel, kter˘ má úãetnû uzavﬁen˘ pouze jeden nebo dosud Ïádn˘ rok historie podnikání a není právním nástupcem Ïadatele s historií,
m) „pﬁíjemcem dotace“ – Ïadatel, jehoÏ Îádost o dotaci byla schválena a kter˘ podepsal Dohodu o poskytnutí
dotace,
n) „ﬁídícím orgánem EAFRD“ - Ministerstvo zemûdûlství âR (dále jen „MZe“),
o) „SZIF – Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond“ zﬁízen˘ zákonem ã. 256/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, akreditovaná platební agentura pro poskytování dotací v rámci PRV neboli poskytovatel dotace,
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„RO SZIF“ - regionální odbor SZIF pﬁíslu‰n˘ k administraci dané Îádosti o dotaci,
„regionem“ – územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních statistick˘ch jednotek CZ NUTS,
„Îádostí o dotaci z PRV“ (dále jen „Îádost o dotaci“) – standardizovan˘ formuláﬁ vyplnûn˘ a pﬁedkládan˘ Ïadatelem na pﬁíslu‰n˘ RO SZIF a skládající se z obecné ãásti, pﬁípadnû specifické ãásti, Ïádost dále zahrnuje projekt
zpracovan˘ dle závazné osnovy a pﬁílohy (povinné, pﬁíp. nepovinné); Îádost o dotaci vymezuje plánovan˘ rozpoãet projektu, na jehoÏ základû je stanovena maximální v˘‰e dotace,
„Dohodou o poskytnutí dotace“ (dále jen „Dohoda“) – písemná dohoda uzavíraná mezi Ïadatelem a poskytovatelem dotace prostﬁednictvím pﬁíslu‰ného RO SZIF, ve které jsou uvedeny základní a specifické podmínky
pro získání dotace,
„Dodatkem k Dohodû“ – dodateãná písemná úprava Dohody uzavíraná mezi pﬁíjemcem a poskytovatelem
dotace prostﬁednictvím pﬁíslu‰ného RO SZIF a zohledÀující zmûny nahlá‰ené Ïadatelem/pﬁíjemcem dotace,
„Hlá‰ením o zmûnách“ – vyplnûn˘ a podepsan˘ formuláﬁ, na kterém Ïadatel/pﬁíjemce dotace uvádí zmûny
t˘kající se Ïádosti o dotaci (vãetnû pﬁíloh) a poskytovatele dotace tímto Ïádá o souhlas nebo mu zmûnu oznamuje,
„Vyrozumûním o administraci Hlá‰ení o zmûnách“ - písemné oznámení o schválení nebo neschválení zmûn
nahlá‰en˘ch Ïadatelem/pﬁíjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany poskytovatele dotace. V pﬁípadû
schválení se jedná o ménû v˘znamné zmûny a nahrazuje Dodatek k Dohodû,
„Îádostí o proplacení v˘dajÛ“ (dále jen „Îádost o proplacení“) – standardizovan˘ formuláﬁ pﬁedkládan˘ po
ukonãení realizace projektu (pokud není v daném pﬁípadû ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak), ve kterém pﬁíjemce dotace uvádí skuteãnû vynaloÏené zpÛsobilé v˘daje na projekt,
„zpÛsobil˘m v˘dajem“ – v˘daj/náklad, na kter˘ mÛÏe b˘t z daného opatﬁení/podopatﬁení/zámûru poskytnuta
dotace a kter˘ byl specifikován v Îádosti o dotaci (ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech, kdy to umoÏÀuje Specifická ãást,
se jedná o náklad). Pro nûkteré zpÛsobilé v˘daje nebo pro jejich skupiny jsou stanoveny maximální hodnoty
zpÛsobil˘ch v˘dajÛ (limity). V takovém pﬁípadû se ãástka dotace vypoãítává z tûchto limitÛ,
„lhÛtou vázanosti na úãel“ – doba trvání závazku, uvedená ve specifické ãásti Pravidel, resp. v Dohodû, po kterou je pﬁíjemce dotace povinen splÀovat úãel projektu a dodrÏovat specifické podmínky z Dohody. LhÛta vázanosti na úãel zaãíná bûÏet od data podpisu dohody,
„finanãním zdravím“ – posouzení ekonomick˘ch ukazatelÛ hospodaﬁení Ïadatele/pﬁíjemce dotace, které se zakládá na úãetních údajích za poslední dvû/tﬁi úãetní uzavﬁená období. Posouzení finanãního zdraví se provádí v pﬁípadech, kdy je stanoveno ve specifické ãásti Pravidel. Pokud byl Ïadatel v prÛbûhu posledních tﬁí úãetnû uzavﬁen˘ch let postiÏen pﬁi svém podnikání váÏnou pﬁírodní katastrofou, lze po prokázání a posouzení této skuteãnosti upustit od zahrnutí pﬁíslu‰ného roku (maximálnû jednoho) do hodnocení finanãního zdraví tohoto Ïadatele,
„bezdluÏností Ïadatele“ – prokázání skuteãnosti, Ïe Ïadatel má vypoﬁádány splatné závazky vÛãi SZIF a finanãním úﬁadÛm na základû „Potvrzení finanãního úﬁadu, Ïe Ïadatel má vypoﬁádány splatné závazky vÛãi finanãním úﬁadÛm“. Potvrzení se pﬁedkládá pﬁi podpisu Dohody, ale datum tohoto potvrzení nesmí b˘t star‰í neÏ
datum zaregistrování Îádosti o dotaci,
„zmocnûním“ - zmocnûní k úkonÛm dle tûchto Pravidel, které mají b˘t uãinûny v zastoupení Ïadatele/pﬁíjemce dotace, musí mít formu písemné plné moci s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem a jasn˘m vymezením rozsahu zmocnûní a jeho ãasové platnosti,
„investiãním v˘dajem“ musí splÀovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle zákona
ã. 586/1992 Sb., tzn. jedná se o:
1. samostatné movité vûci (pﬁípadnû soubory movit˘ch vûcí), jejichÏ vstupní cena je vy‰‰í neÏ 40.000,Kã a mají provoznû-technické funkce del‰í neÏ jeden rok
2. budovy
3. stavby
4. pûstitelské celky trval˘ch porostÛ s dobou plodnosti del‰í neÏ tﬁi roky
5. jin˘ majetek, zejména technické zhodnocení
6. pﬁedmûty z práv prÛmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodáﬁsky vyuÏitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vy‰‰í neÏ 60.000,- Kã a doba
jeho pouÏitelnosti vy‰‰í neÏ jeden rok,
„vûcn˘m plnûním“ – forma realizace ãásti projektu, kdy Ïadatel pﬁispívá vlastní prací, poskytnutím materiálu
popﬁ. jiného vybavení,
„dodrÏením lhÛt“ – v pﬁípadû, Ïe stanovená lhÛta (pro doplnûní dokumentace, podepsání dohody/dodatku,
pﬁedloÏení Ïádosti o proplacení) by mûla skonãit v den pracovního klidu, lhÛta se prodluÏuje do nejbliÏ‰ího
následujícího pracovního dne,

ff)
gg)
hh)
ii)
jj)

„korekcí („K“)“ – sníÏení ãástky dotace na základû provûﬁení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ Ïádosti o proplacení v rámci
tzv. autorizace plateb,
„sankãním systémem“ – postupy pro sníÏení ãástky dotace, pﬁípadnû vratky, pokud je zji‰tûno nedodrÏení podmínek pro poskytnutí dotace,
„A, B, C, D“ – kategorie sankce. Za kaÏdou podmínkou, která stanovuje Ïadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za poru‰ení/nedodrÏení této povinnosti, a to pﬁíslu‰n˘m písmenem (viz kapitola 15),
„v˘pisem“ – v˘pis nebo ovûﬁen˘ v˘stup, pokud obsahuje poÏadované náleÏitosti,
„PRV“ – Program rozvoje venkova.

2. OSY, PRIORITY A OPAT¤ENÍ/PODOPAT¤ENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Obecné podmínky Pravidel se vztahují na následující opatﬁení/podopatﬁení v rámci Programu rozvoje venkova:
Osa I
I.1.1 Modernizace zemûdûlsk˘ch podnikÛ
I.1.1.1 Modernizace zemûdûlsk˘ch podnikÛ
I.1.1.2 Spolupráce pﬁi v˘voji nov˘ch produktÛ, postupÛ a technologií (resp. inovací) v zemûdûlství
I.1.2 Investice do lesÛ
I.1.2.1. Lesnická technika
I.1.2.2. Technické vybavení provozoven
I.1.2.3. Lesnická infrastruktura
I.1.3 Pﬁidávání hodnoty zemûdûlsk˘m a potravináﬁsk˘m produktÛm
I.1.3.1 Pﬁidávání hodnoty zemûdûlsk˘m a potravináﬁsk˘m produktÛm
I.1.3.2 Spolupráce pﬁi v˘voji nov˘ch produktÛ, postupÛ a technologií (resp. inovací) v potravináﬁství
I.2.1 Seskupení producentÛ
I.3.1 Dal‰í odborné vzdûlávání a informaãní ãinnost
I.3.2 Zahájení ãinnosti mlad˘ch zemûdûlcÛ
I.3.4 VyuÏívání poradensk˘ch sluÏeb
Osa II
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spoleãensk˘ch funkcí lesa
II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádûní preventivních opatﬁení
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
Osa III
III.1.1 Diverzifikace ãinností nezemûdûlské povahy
III.1.2 Podpora zakládání podnikÛ a jejich rozvoje
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, obãanské vybavení a sluÏby
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
III.2.1.2 Obãanské vybavení a sluÏby
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dûdictví venkova
III.3.1 Vzdûlávání a informace

3. OBECNÁ USTANOVENÍ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
a)
b)

1

Dotaci lze poskytnout Ïadateli, kter˘ splÀuje níÏe uvedené podmínky a podmínky uvedené u jednotliv˘ch opatﬁení/podopatﬁení/zámûrÛ ve specifické ãásti Pravidel,
o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základû Îádosti o dotaci (pro schválení Ïádosti) a Îádosti o proplacení
(pro vyplacení dotace). Na poskytování dotace se nevztahují obecné pﬁedpisy o správním ﬁízení1,

Zákon ã. 500/2004 Sb., správní ﬁád, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)

kontaktním místem pro Ïadatele/pﬁíjemce dotace pro pﬁedkládání ve‰keré dokumentace je pﬁíslu‰n˘ RO SZIF
podle místa realizace projektu (není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak). V pﬁípadû, Ïe projekt sv˘m
rozsahem zasahuje do více regionÛ, pﬁíslu‰í tomu RO SZIF, ve kterém je sídlo Ïadatele u právnické osoby
a místo trvalého bydli‰tû u fyzické osoby (není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak). Adresy pﬁíslu‰n˘ch
RO SZIF jsou uvedeny v pﬁíloze ã. 1 k tûmto PravidlÛm,
Ïadatel zabezpeãuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojÛ (není-li ve specifické ãásti
Pravidel uvedeno jinak),
Ïadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu zpÛsobil˘ch v˘dajÛ do 18 resp. 36 mûsícÛ od podpisu
Dohody (dle specifické ãásti Pravidel); C,
Ïadatel je povinen pﬁedloÏit Îádost o proplacení na pﬁíslu‰ném RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou, nejpozdûji do 18 resp. 36 mûsícÛ od podpisu Dohody (dle specifické ãásti Pravidel); A (prodlení do 14 kalendáﬁních
dnÛ) jinak C,
pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF mÛÏe kdykoliv od registrace Ïádosti o dotaci vyÏádat od
Ïadatele/pﬁíjemce dotace jakékoli doplÀující údaje a podklady potﬁebné pro posouzení prÛbûÏného plnûní
kterékoli z podmínek pro poskytnutí dotace, na jejichÏ základû má b˘t ãi jiÏ byla poÏadovaná dotace poskytnuta; C,
na dotaci není právní nárok,
v pﬁípadû, kdy bude zji‰tûno, Ïe podmínky stanovené pro získání dotace byly splnûny jen z ãásti nebo zdánlivû
anebo byly umûle vytvoﬁeny a Ïadatel tak získal v˘hodu, která není v souladu s cíli a podmínkami opatﬁení,
Pravidel ãi Dohody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovnûÏ v pﬁípadû, pokud bylo ze strany
Ïadatele/pﬁíjemce dotace ãi s jeho vûdomím tﬁetí osobou úmyslnû podáno nepravdivé prohlá‰ení nebo nepravdiv˘ dÛkaz. V kterémkoli z tûchto dvou pﬁípadÛ bude Ïadatel/pﬁíjemce dotace navíc vylouãen z poskytování
dotace v rámci téhoÏ opatﬁení bûhem daného a následujícího roku; C,
v pﬁípadû nedodrÏení podmínek Pravidel nebo zji‰tûní neoprávnûného ãerpání dotace bude zahájeno vymáhání dluÏné ãástky v souladu se zákonem ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
v pﬁípadû nedodrÏení ãestného prohlá‰ení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, Ïe na projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
tﬁeba stavební povolení ani ohlá‰ení stavby, bude ukonãena administrace Ïádosti o dotaci; C,
Ïadatel/pﬁíjemce dotace souhlasí se zveﬁejnûním údajÛ uveden˘ch v Ïádosti o dotaci podle zákona ã. 106/1999
Sb., o svobodném pﬁístupu k informacím, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a to v rozsahu:
– po zaregistrování Ïádosti o dotaci: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (vãetnû
uvedení opatﬁení, podopatﬁení a zámûru),
– po schválení Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název
projektu (vãetnû uvedení opatﬁení, podopatﬁení a zámûru), schválená v˘‰e dotace.

4. ÎADATEL/P¤ÍJEMCE DOTACE
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
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Îadatel musí splÀovat definici pﬁíjemce dotace uvedenou ve specifické ãásti Pravidel; C,
Ïadatel/pﬁíjemce dotace nesmí b˘t v Ïádné formû v likvidaci; C,
na majetek Ïadatele/pﬁíjemce dotace nebylo uplatnûno v posledních 3 letech od data registrace Ïádosti konkurzní ﬁízení podle zákona ã. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, nebo podle
pﬁedpisÛ, které jej pozdûji pﬁípadnû nahradí (zákon ã. 182/2006 Sb., kter˘ dosud nenabyl úãinnosti); C,
Ïadatel musí pﬁi podpisu Dohody prokázat svoji bezdluÏnost; C,
Ïadatel/pﬁíjemce dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, Ïe v‰echny jím uvedené údaje vÛãi
poskytovateli dotace jsou prokazatelnû úplné a pravdivé,
Ïadatel/pﬁíjemce dotace je povinen od okamÏiku zaregistrování Îádosti o dotaci na RO SZIF poskytovat poÏadované informace, dokladovat svoji ãinnost a poskytovat SZIF, resp. Ministerstvu zemûdûlství nebo tﬁetímu subjektu povûﬁenému Ministerstvem zemûdûlství ve‰kerou souãinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to
po celou stanovenou dobu trvání závazku; C,
pﬁíjemce dotace se zavazuje, Ïe dodrÏí úãel projektu uveden˘ v Ïádosti a splní ve‰keré dal‰í specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku; C,
pﬁíjemce dotace se zavazuje, Ïe po celou dobu trvání závazku bude s majetkem financovan˘m z dotace nakládat obezﬁetnû a s náleÏitou odbornou péãí,

i)
j)

k)

pﬁíjemce dotace je povinen uchovávat ve‰keré doklady t˘kající se poskytnuté dotace, a to po dobu nejménû
10 let od pﬁedloÏení Îádosti o proplacení; D jinak A,
pﬁíjemce dotace je povinen dodrÏovat ustanovení t˘kající se poÏadavkÛ na publicitu v souladu s pﬁílohou ã. VI.
naﬁízení Komise 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kter˘m se stanoví podrobná pravidla pro pouÏití naﬁízení Rady (ES) ã. 1698/2005 o podpoﬁe pro rozvoj venkova z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). PoÏadavky na publicitu jsou rovnûÏ k dispozici na internetov˘ch stránkách MZe a SZIF. Dále je pﬁíjemce dotace povinen vykazovat monitorovací indikátory v souladu se specifickou ãástí Pravidel; D jinak A,
Ïadatel/pﬁíjemce dotace je povinen dodrÏovat pravidla volné soutûÏe, zejména pokud jde o dodrÏování pﬁedpisÛ pﬁi zadávání veﬁejn˘ch zakázek, regulérnost veﬁejné pomoci, ochranu Ïivotního prostﬁedí, podporu rovnosti Ïen a muÏÛ, zákaz nabízení v˘sledkÛ projektu za pﬁehnanû nízké ceny, apod.

5. ÎÁDOST O DOTACI
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

Îádost o dotaci se podává samostatnû za kaÏdé opatﬁení, resp. podopatﬁení, resp. za kaÏd˘ zámûr (tzn. dle nejniÏ‰í úrovnû administrativního ãlenûní opatﬁení); D jinak C,
v daném kole pﬁíjmu Ïádostí lze podat na jeden pﬁedmût dotace za kaÏdé opatﬁení, resp. podopatﬁení, resp. za
kaÏd˘ zámûr (tzn. dle nejniÏ‰í úrovnû administrativního ãlenûní opatﬁení) pouze jedinou Îádost o dotaci; C,
termíny pro pﬁíjem Îádostí o dotaci pro jednotlivá opatﬁení/podopatﬁení/zámûry jsou vyhla‰ovány ministrem
zemûdûlství âR minimálnû 4 t˘dny pﬁedem, a to formou tiskové informace zveﬁejnûné na internetov˘ch stránkách MZe a SZIF, v tisku nebo v jin˘ch médiích,
souãástí Îádosti o dotaci, není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak, je projekt (závazná osnova projektu pro pﬁíslu‰né opatﬁení/podopatﬁení/zámûr je uvedena v pﬁíloze k tûmto PravidlÛm) a povinné, pﬁíp. nepovinné pﬁílohy (viz specifická ãást Pravidel),
pﬁílohy pﬁedkládané Ïadatelem musí b˘t v originále, v úﬁednû ovûﬁené kopii originálu nebo prosté kopii.
U dokumentÛ, u kter˘ch je ve specifické ãásti Pravidel uvedeno „moÏno vrátit Ïadateli“, si RO SZIF poﬁídí
z originálu nebo úﬁednû ovûﬁené kopie vlastní kopie do sloÏky Ïadatele a pÛvodní dokumenty vrátí Ïadateli zpût,
Îádost o dotaci pﬁedkládá a podepisuje Ïadatel pﬁed pracovníkem RO SZIF osobnû ( v pﬁípadû právnick˘ch osob
pak prostﬁednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem pro právoplatné jednání
a podepisování za pﬁíslu‰nou právnickou osobu) nebo prostﬁednictvím zmocnûného zástupce/zástupcÛ. Pokud
nebyla Ïádost podepsána pﬁed pracovníkem RO SZIF osobnû, musí b˘t podpis úﬁednû ovûﬁen,
ãestné prohlá‰ení musí b˘t podepsáno pouze Ïadatelem osobnû (v pﬁípadû právnick˘ch osob pak prostﬁednictvím pﬁíslu‰n˘ch ãlenÛ jejich statutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem pro právoplatné jednání
a podepisování za pﬁíslu‰nou právnickou osobu), tj. není moÏné nechat ãestné prohlá‰ení podepsat povûﬁenou
osobou, ale je moÏné, aby povûﬁená osoba pﬁinesla k zaregistrování ãestné prohlá‰ení podepsané oprávnûnou
osobou s notáﬁsky ovûﬁen˘m podpisem,
pﬁed registrací Îádosti o dotaci je provedena pﬁedbûÏná administrativní kontrola (úplnost dokumentace).
Neúplná Îádost o dotaci nebude zaregistrována a Ïadatel bude o této skuteãnosti a jejích dÛvodech informován,
následnû RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Ïádosti o dotaci, která byla zaregistrována. V pﬁípadû zji‰tûní nedostatkÛ vyzve do 42 kalendáﬁních dnÛ od zaregistrování Ïádosti Ïadatele k tomu, aby
provedl odstranûní uveden˘ch konkrétních závad. Nedojde-li k odstranûní závad Ïádosti o dotaci do 21 kalendáﬁních dnÛ ode dne následujícího po dni odeslání v˘zvy Ïadateli, povaÏuje se Îádost o dotaci uplynutím této
lhÛty automaticky za chybnou a z tohoto dÛvodu také bude ukonãena administrace Îádosti o dotaci. LhÛta
pro v˘zvu SZIF k odstranûní závad poãíná bûÏet dnem, kter˘ následuje po dni zaregistrování Ïádosti o dotaci,
lhÛta pro odstranûní závad v Ïádosti o dotaci poãíná bûÏet dnem následujícím po dni odeslání v˘zvy Ïadateli
k jejich odstranûní. V pﬁípadû, Ïe by mûl poslední den lhÛty pﬁipadnout na den pracovního klidu nebo volna,
lhÛta se prodlouÏí a bude konãit aÏ nejbliÏ‰í následující pracovní den,
opravy závad Ïádosti o dotaci musí b˘t pﬁíslu‰nému RO SZIF doruãeny ve stanovené lhÛtû; C,
dodateãné úpravy poÏadované míry dotace ani dodateãné nav˘‰ení dotace nejsou moÏné a pﬁípustné; C,
dodateãné pﬁedkládání povinn˘ch i nepovinn˘ch pﬁíloh ani oprava obsahu pﬁedloÏen˘ch povinn˘ch i nepovinn˘ch pﬁíloh není moÏná a pﬁípustná (s v˘jimkou zcela zﬁejm˘ch formálních chyb); C,
dodateãná oprava údajÛ povinn˘ch pﬁíloh, formuláﬁe Îádosti nebo projektu, které mají vliv na bodové hodnocení nebo na v˘‰i dotace, není moÏná a pﬁípustná (s v˘jimkou zcela zﬁejm˘ch formálních chyb); C,
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n)

o)
p)

Îádosti o dotaci, které byly z hlediska pﬁijatelnosti hodnoceny kladnû, jsou ohodnoceny body (je–li tak uvedeno ve specifické ãásti Pravidel) podle pﬁedem stanoven˘ch bodovacích kritérií Programu rozvoje venkova a seﬁazeny podle poãtu získan˘ch bodÛ sestupnû (v pﬁípadû rovnosti bodÛ rozhoduje ãasové hledisko, tzn. dﬁíve
podané Ïádosti mají pﬁednost). Podle disponibilních finanãních zdrojÛ pro dané opatﬁení/podopatﬁení/zámûr
jsou Ïádosti o dotaci doporuãeny/nedoporuãeny (schváleny/neschváleny) k financování. U Ïádostí o dotaci,
které neprocházejí bodovacím procesem se poﬁadí pro financování urãuje podle dne a ãasu registrace Ïádosti
o dotaci na RO SZIF – tzn. dﬁíve zaregistrované Ïádosti o dotaci mají pﬁednost pﬁed ostatními zaregistrovan˘mi
Ïádostmi (není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak),
v pﬁípadû, Ïe SZIF dojde kontrolou k závûru, Ïe podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splnûny, sdûlí to písemnû Ïadateli spolu s dÛvody ukonãení administrace Îádosti,
v pﬁípadû, Ïe projekt není schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, sdûlí tuto skuteãnost RO SZIF písemnû Ïadateli.

6. DOHODA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
a)

b)
c)

d)

e)

V pﬁípadû, Ïe je projekt schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, je Ïadatel písemnû vyzván
k podpisu Dohody a je povinen se dostavit k podpisu Dohody ve lhÛtû stanovené v˘zvou (v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech
je moÏné na základû Ïádosti Ïadatele uskuteãnûné do data stanoveného v˘zvou termín posunout aÏ o 15 dnÛ); C,
pﬁi podpisu Dohody Ïadatel pﬁedkládá povinné pﬁílohy stanovené ve specifické ãásti Pravidel; C,
Dohodu podepisuje Ïadatel osobnû pﬁed pracovníkem RO SZIF (v pﬁípadû právnick˘ch osob pak prostﬁednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem právoplatného jednání a podepisování za
pﬁíslu‰nou právnickou osobu) nebo prostﬁednictvím zmocnûného zástupce/zástupcÛ,
Dohoda se vyhotovuje minimálnû ve dvou stejnopisech, kaÏdé vyhotovení Dohody má hodnotu originálu.
Dohodu obdrÏí v jednom vyhotovení pﬁíjemce dotace a jedno vyhotovení pﬁíslu‰né RO SZIF. Stejn˘ postup platí
pﬁi uzavírání pﬁípadného Dodatku k Dohodû (viz níÏe),
pﬁípadné, obûma stranami Dohody schválené, zmûny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodû, pﬁíp.
Vyrozumûním o administraci Hlá‰ením o zmûnách nebo pﬁedloÏením úplné Îádosti o proplacení na RO SZIF
u zmûn, které se nemusí oznamovat Hlá‰ením.

7. ZPÒSOBILÉ V¯DAJE
a)
b)

c)

d)

e)
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Dotaci v rámci Programu rozvoje venkova lze získat pouze na zpÛsobilé v˘daje uvedené ve specifické ãásti
Pravidel (dle ãíselníku zpÛsobil˘ch v˘dajÛ); D jinak C,
zpÛsobilé v˘daje je moÏné realizovat maximálnû po dobu 18ti mûsícÛ od data podpisu Dohody. Tato lhÛta se
prodluÏuje na maximálnû 36 mûsícÛ od data podpisu Dohody, a to v pﬁípadû financování formou leasingu
a dále v pﬁípadû, kde je to umoÏnûno ve specifické ãásti Pravidel; C,
pokud je ve specifické ãásti stanoveno omezení ãástky zpÛsobil˘ch v˘dajÛ (limitÛ), v˘daje pﬁesahující toto omezení nelze zahrnout do zpÛsobil˘ch v˘dajÛ deklarovan˘ch v Ïádosti o dotaci ãi Ïádosti o proplacení, tj. nelze
z nich vypoãítávat dotace; D jinak C,
zpÛsobilé v˘daje jsou realizovány/vynaloÏeny následující formou:
1. bezhotovostní platbou - pﬁíjemce dotace je povinen realizovat finanãní operace související s financováním
zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu prostﬁednictvím vlastního bankovního úãtu
2. hotovostní platbou - maximální v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ realizovan˘ch v hotovosti v rámci jednoho projektu mÛÏe ãinit 100 000 Kã
3. vûcn˘m plnûním ze strany Ïadatele/pﬁíjemce dotace,
v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ je vypoãtena na základû:
1. dodavatelské faktury nebo jiného úãetního dokladu vystaveného dodavatelem
2. sazby na základû kalkulace
3. sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu (ÚRS PRAHA, a.s.)
4. vnitﬁních úãetních dokladÛ Ïadatele, pokud jsou uvedeny ve specifické ãásti Pravidel
5. sazeb dle ceníku stanoveného pro poskytnutí nájmu v˘ukov˘ch prostor
6. ãástky stanovené ve znaleckém posudku v pﬁípadû nákupu nemovitostí nebo pozemkÛ,

f)

g)

h)

zpÛsobilé v˘daje jsou realizovány z hlediska ãasu následovnû, pokud není ve specifické ãásti uvedeno
jinak:
1. od 1.1.2007 do data pﬁedloÏení Îádosti o proplacení - v˘daje nutné k pﬁípravû projektu (podnikatelsk˘
zámûr, marketingová studie apod.)
2. od 1.1.2007 do data pﬁedloÏení Îádosti o proplacení - v˘daje spojené s nákupem nemovitosti
3. od zaregistrování Îádosti o dotaci do data pﬁedloÏení Îádosti o proplacení – ostatní v˘daje,
v˘daje související s pﬁípravou projektu pﬁedstavují:
1. projektovou dokumentaci, tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelsk˘ zámûr, studie proveditelnosti, marketingovou studii, zadávací ﬁízení
2. technickou dokumentaci, tj. dokumentace ke stavebnímu ﬁízení, odborné posudky ve vztahu k Ïivotnímu
prostﬁedí, poloÏkov˘ rozpoãet,
zpÛsobil˘m v˘dajem není:
1. poﬁízení pouÏitého movitého majetku
2. nákup zemûdûlsk˘ch v˘robních práv
3. v pﬁípadû zemûdûlsk˘ch investic nákup zvíﬁat, jednolet˘ch rostlin a jejich vysazování
4. daÀ z pﬁidané hodnoty, není-li ve specifické ãásti Pravidel uvedeno jinak
5. prosté nahrazení investice, tzn. v˘mûna investice, která nepﬁedstavuje zhodnocení.

8. VùCNÉ PLNùNÍ ZE STRANY ÎADATELE/P¤ÍJEMCE DOTACE
a)

b)

Formy vûcného plnûní:
- poskytnutí vybavení
- poskytnutí surovin
- stavební práce a dobrovolná neplacená ãinnost.
Maximální v˘‰e vûcného plnûní odpovídá ãástce zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, tj. ãástce, ze které je stanovena dotace, od
které byla odeãtena dotace.

9. LEASING
a)
b)
c)

d)

Jedná se o finanãní leasing nov˘ch strojÛ, staveb a vybavení, vãetnû poãítaãového softwaru,
zpÛsobil˘m v˘dajem jsou uhrazené leasingové splátky (vãetnû akontace) od data zaregistrování Îádosti
o dotaci do data pﬁedloÏení Îádosti o proplacení, a to max. po dobu 36 mûsícÛ od data podpisu Dohody,
mezi zpÛsobilé v˘daje nelze zahrnout náklady spojené s leasingovou smlouvou (jako napﬁ. zisk pronajímatele,
náklady na refinancování úrokÛ, reÏijní a pojistné náklady a ãástky leasingov˘ch splátek, které Ïadatel neuhradil do data pﬁedloÏení Îádosti o proplacení),
leasingová smlouva s pronajímatelem musí obsahovat doloÏku o povinnosti pﬁevodu vlastnictví pﬁedmûtu leasingu na Ïadatele/pﬁíjemce dotace.

10. PROVÁDùNÍ ZMùN
a)

zmûny, které nelze provést bez pﬁedchozího souhlasu RO SZIF (tj. Ïadatel/pﬁíjemce dotace musí nejprve podat
Hlá‰ení o zmûnách a nemÛÏe zmûny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF):
– zásadní zmûny technick˘ch parametrÛ projektu (zejména zmûna úãelu vyuÏívání projektu, zmûna kapacity, zmûna kategorie nebo poãtu hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat apod.) dle údajÛ uveden˘ch v kapitole „Technické
ﬁe‰ení projektu“, ve stavebním povolení nebo ohlá‰ení stavby; C,
– zmûna místa realizace projektu; C,
– zmûna Ïadatele/pﬁíjemce dotace/vlastnictví majetku, kter˘ je pﬁedmûtem dotace (kromû dûdického ﬁízení).
V tûchto pﬁípadech RO SZIF vÏdy posoudí, zda budou i po provedení zmûny splnûny ve‰keré podmínky
vypl˘vající ze specifické ãásti Pravidel a Ïádosti; C,
– pronájem pﬁedmûtu projektu dal‰ímu subjektu, pokud není ve Specifické ãásti upraveno jinak;C,
– pﬁidávání/odstranûní poloÏek zpÛsobil˘ch v˘dajÛ; K,
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b)

zmûny, které nelze provést bez souhlasu RO SZIF (tj. Ïadatel/pﬁíjemce dotace mÛÏe zmûnu nejprve provést
a pak teprve Ïádat o souhlas prostﬁednictvím vyplnûného formuláﬁe Hlá‰ení o zmûnách):
– zmûna zpÛsobu realizování projektu dodavatelsky na formu vûcného plnûní a obrácenû; C,
– sníÏení celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ nebo zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace, o více neÏ
20%; B,
– zmûny ãástek mezi jednotliv˘mi kódy nav˘‰ením/sníÏením o více neÏ 20%; B,
– zmûny v ãasovém harmonogramu projektu - zmûna termínu pﬁedloÏení Îádosti o proplacení musí b˘t oznámena nejpozdûji ve smluvnû stanoveném datu pﬁedloÏení Îádosti o proplacení; C,
c)
ostatní zmûny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale Ïadatel/pﬁíjemce dotace je povinen zmûnu oznámit
pﬁíslu‰nému RO SZIF na pﬁedepsaném formuláﬁi Hlá‰ení o zmûnách, a to nejpozdûji v den pﬁedloÏení Îádosti
o proplacení. Tyto zmûny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech a dále max. v˘‰i dotace uvedené
v Dohodû. (napﬁ. zmûny v technickém ﬁe‰ení projektu, které nejsou zásadního charakteru a jsou v souladu se
stavebním ﬁízením, zmûna úãtu, zmûna trvalého bydli‰tû/sídla Ïadatele/pﬁíjemce dotace, zmûna statutárního
orgánu, apod.); D jinak A,
d)
zmûny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale pﬁíjemce dotace je povinen je zaznamenat na formuláﬁi
Îádosti o proplacení:
– zmûny celkov˘ch v˘dajÛ na projekt,
– zmûny celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, které nepﬁesáhnou limit 20%; A,
– zmûny ãástek mezi jednotliv˘mi kódy, které nepﬁesahují limit 20%; A,
Tyto zmûny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech a dále max. v˘‰i dotace uvedenou v Dohodû.
e)
Hlá‰ení o zmûnách Ïadatel podává osobnû na pﬁíslu‰ném RO SZIF nebo je zasílá po‰tou. V pﬁípadû zasílání po‰tou je nutné zasílat formuláﬁ pouze doporuãenû, s notáﬁsky ovûﬁen˘m podpisem Ïadatele/pﬁíjemce dotace,
a zároveÀ nejpozdûji 11. pracovní den pﬁed stanoven˘m termínem pﬁedloÏení Îádosti o proplacení a t˘ká se
zmûn uveden˘ch v bodech a), b),
f)
v˘sledek schvalovacího ﬁízení je RO SZIF povinen oznámit Ïadateli/pﬁíjemci dotace nejpozdûji do 60-ti kalendáﬁních dnÛ od data obdrÏení Hlá‰ení o zmûnách; v pﬁípadû nedodrÏení termínu, oznámí do tohoto termínu RO
SZIF Ïadateli/pﬁíjemci dotace dÛvod zdrÏení,
g)
v pﬁípadû úmrtí pﬁíjemce dotace – fyzické osoby, je kaÏd˘ úãastník dûdického ﬁízení po pﬁíjemci dotace, pﬁíp.
správce tohoto dûdictví, povinen nahlásit písemnû (formou dopisu nebo Hlá‰ení o zmûnách) skuteãnost úmrtí
pﬁíjemce dotace pﬁíslu‰nému RO SZIF. Po ukonãení dûdického ﬁízení je pﬁípadn˘ nov˘ nabyvatel ãásti nebo celého dûdictví po pﬁíjemci dotace povinen sdûlit písemnû formou Hlá‰ení o zmûnách zpÛsob dal‰ího nakládání
s pﬁedmûtem dotace nebo s jím zdûdûnou jeho ãástí. Pﬁedmût dotace lze s pﬁedchozím písemn˘m souhlasem
SZIF postoupit tﬁetí osobû, která je zpÛsobilá a splÀuje podmínky poskytnutí dotace v rámci PRV.

11. ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ÎADATELEM/P¤ÍJEMCEM DOTACE
a)

Îadatel/pﬁíjemce dotace, kter˘ je veﬁejn˘m, nebo dotovan˘m nebo sektorov˘m zadavatelem podle zákona
ã. 137/2006 Sb., o veﬁejn˘ch zakázkách, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za ﬁádné provedení zadávacího ﬁízení a jeho prÛbûh náleÏitû dokladuje podle tohoto zákona,
b)
z hlediska naplnûní zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je tﬁeba v souladu
s komunitárním právem dodrÏovat (viz finanãní naﬁízení Rady (ES,Euratom) ã. 1605/2002, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, dále ãl. 2 Smlouvy ES a ãl. 9 naﬁízení Rady (ES) ã. 1290/2005), je nezbytné, aby i v pﬁípadech, kdy Ïadatel/pﬁíjemce dotace postupuje pﬁi zadávání zakázek mimo reÏim zákona, byla stanovena a dodrÏována urãitá pravidla.
Pro tyto ostatní pﬁípady MZe, jako ¤ídící orgán EAFRD stanovuje následující postup:
1. Pokud pﬁedpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepﬁesáhne 500.000,- Kã (bez DPH),
nemusí Ïadatel/pﬁíjemce dotace uskuteãÀovat v˘bûr z více dodavatelÛ, ale mÛÏe zadat zakázku a uzavﬁít
smlouvu nebo vystavit objednávku pﬁímo s jedním dodavatelem pﬁi dodrÏení zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
2. Pokud pﬁedpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu pﬁesáhne 500.000,- Kã (bez DPH), je
Ïadatel/pﬁíjemce dotace povinen uskuteãnit zadávací ﬁízení, vybrat dodavatele z minimálnû tﬁí obdrÏen˘ch nabídek a prÛbûh zadávacího ﬁízení náleÏitû dokladovat. ¤ídí se pﬁitom podle následující ãásti
Pravidel:
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a) písemná v˘zva k podání nabídky musí obsahovat:
- informaci o pﬁedmûtu zadávané zakázky,
- identifikaãní údaje zadavatele (jméno/název, IâO, adresa místa podnikání/sídlo firmy),
- zadávací dokumentaci nebo podmínky pﬁístupu ãi poskytnutí zadávací dokumentace,
- lhÛtu a místo pro podání nabídek (lhÛtu stanoví Ïadatel/pﬁíjemce dotace s ohledem na sloÏitost
a rozsah zpracování nabídky),
- údaje o hodnotících kritériích (nejniÏ‰í cena nebo ekonomická v˘hodnost nabídky), pokud nejsou
uvedeny v zadávací dokumentaci,
- profesní kvalifikaãní pﬁedpoklady,
- poÏadavky na prokázání splnûní základních kvalifikaãních pﬁedpokladÛ dodavatele, tj. Ïe:
• dodavatel nebyl pravomocnû odsouzen pro trestn˘ ãin, jehoÏ skutková podstata souvisí s pﬁedmûtem podnikání,
• na majetek dodavatele není prohlá‰en konkurz nebo návrh na prohlá‰ení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vÛãi nûmuÏ není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ,
• dodavatel není v likvidaci,
• splnûní tûchto základních kvalifikaãních pﬁedpokladÛ doloÏí uchazeã o zakázku formou ãestného prohlá‰ení,
- Ïadatel/pﬁíjemce dotace si mÛÏe stanovit dle svého zváÏení dal‰í kvalifikaãní pﬁedpoklady,
b) obsah zadávací dokumentace:
- vymezení pﬁedmûtu zadávané zakázky v souladu s projektem nebo dle klasifikace zboÏí, sluÏeb
a stavebních prací podle referenãní klasifikace platné pro veﬁejné zakázky (CPV),
- obchodní podmínky, vãetnû platebních podmínek, pﬁípadnû objektivních podmínek, za nichÏ je
moÏné pﬁekroãit v˘‰i nabídkové ceny,
- technické podmínky, je-li to odÛvodnûno pﬁedmûtem zadávané zakázky (technické podmínky
nesmí b˘t stanoveny tak, aby urãit˘m dodavatelÛm zaruãovaly konkurenãní v˘hodu nebo vytváﬁely pﬁekáÏky pro mezinárodní obchod),
- poÏadavek na zpÛsob zpracování nabídkové ceny,
- podmínky a poÏadavky na zpracování nabídky,
- zpÛsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,
- v pﬁípadû stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací, dodávek a sluÏeb s v˘kazem
v˘mûr,
c) nabídky:
- musí splÀovat poÏadavky v˘zvy a zadávací dokumentace,
- musí obsahovat identifikaãní údaje uchazeãe,
- musí b˘t podepsány osobou oprávnûnou jednat jménem ãi za uchazeãe,
- lhÛta pro podání nabídky poãíná bûÏet dnem následujícím po dni odeslání v˘zvy k podání nabídky,
- pﬁi zadávacím ﬁízení podle tûchto Pravidel mÛÏe dodavatel prokázat základní kvalifikaãní kritéria
ãestn˘m prohlá‰ením,
- pﬁi zadávacím ﬁízení podle tûchto Pravidel mÛÏe dodavatel prokázat profesní kvalifikaãní pﬁedpoklady pﬁedloÏením:
• kopie dokladu o oprávnûní k podnikání – napﬁ. v˘pisu z obchodního rejstﬁíku ãi jiné evidence,
pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ v rozsahu odpovídajícím pﬁedmûtu zadávané zakázky (v˘pisu ze seznamu kvalifikovan˘ch dodavatelÛ, certifikátu
vydaného správcem systému registru certifikovan˘ch dodavatelÛ, v˘pisu ze zahraniãního seznamu dodavatelÛ ãi certifikát zahraniãního dodavatele, licence apod.),
- dodavatel, kter˘ podal nabídku v zadávacím ﬁízení, nesmí b˘t souãasnû subdodavatelem jiného
dodavatele v tomtéÏ zadávacím ﬁízení. Dodavatel, kter˘ nepodal nabídku v zadávacím ﬁízení, v‰ak
mÛÏe b˘t subdodavatelem více uchazeãÛ v tomtéÏ zadávacím ﬁízení,
d) posuzování a hodnocení nabídek:
- pokud dodavatel podá více nabídek samostatnû nebo spoleãnû s dal‰ími dodavateli, nebo podá
nabídku a souãasnû je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéÏ zadávacím ﬁízení, Ïadatel/pﬁíjemce dotace v‰echny nabídky podané takov˘m dodavatelem samostatnû ãi spoleãnû s jin˘mi
dodavateli vyﬁadí a písemnû je informuje o dÛvodu vylouãení ze zadávacího ﬁízení,
- Ïadatel/pﬁíjemce dotace posoudí nabídky z hlediska splnûní základních, profesních a pﬁípadnû dal-
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‰ích kvalifikaãních pﬁedpokladÛ, pokud si je stanovil. Uchazeãe, kteﬁí tyto pﬁedpoklady nesplní,
vylouãí z dal‰ího hodnocení a písemnû je informuje o dÛvodu vylouãení ze zadávacího ﬁízení,
- Ïadatel/pﬁíjemce dotace provede hodnocení pﬁedloÏen˘ch nabídek podle pﬁedem stanoven˘ch
hodnotících kritérií pro v˘bûr zakázky. V pﬁípadû hodnotícího kritéria ekonomická v˘hodnost
nabídky provede zadavatel vyhodnocení formou tabulky, ve které jsou pﬁidûleny jednotliv˘m dílãím kriteriím váhy vyjádﬁené v procentech. Jako hodnotící kritérium nesmí b˘t pouÏity reference,
- v pﬁípadû, Ïe Ïadatel ustanoví hodnotící komisi pro hodnocení nabídek, musí v‰ichni ãlenové hodnotící komise na poãátku jednání pﬁedloÏit písemné prohlá‰ení o své nepodjatosti, zejména se
nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání zakázky,
e) ukonãení zadávacího ﬁízení:
- Ïadatel/pﬁíjemce dotace ode‰le oznámení o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky vybranému dodavateli
a v‰em uchazeãÛm, kteﬁí nebyli vylouãeni z úãasti v zadávacím ﬁízení,
f) uzavﬁení smlouvy:
- Ïadatel/pﬁíjemce dotace uzavﬁe smlouvu nebo vystaví objednávku v souladu s postupem uveden˘m v bodû 11. b) 2. c) s vybran˘m dodavatelem ze zadávacího ﬁízení,
g) zru‰ení zadávacího ﬁízení:
- je-li uvedeno ve v˘zvû k podání nabídky, je Ïadatel/pﬁíjemce dotace oprávnûn zru‰it zadávací ﬁízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení dÛvodu (nejpozdûji do uzavﬁení smlouvy nebo písemné
objednávky).
3. V pﬁípadû, Ïe zadavatel zadávající zakázku mimo reÏim zákona tuto zadá a zdokladuje dle zákona
ã. 137/2006 Sb., tj. prostﬁednictvím centrální adresy, je takové zadávací ﬁízení povaÏováno za provedené
v souladu s Pravidly.
4. Îadatel/pﬁíjemce dotace je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli
zboÏí, práce a sluÏeb v písemné podobû. V pﬁípadû, Ïe hodnota zakázky nepﬁesáhne v˘‰i 500 000,- Kã
mÛÏe b˘t smlouva nahrazena objednávkou potvrzenou dodavatelem. V pﬁípadû platby v hotovosti do
100 000 Kã mÛÏe b˘t smlouva nahrazena objednávkou vystavenou Ïadatelem/pﬁíjemcem dotace.
5. Îadatel/pﬁíjemce dotace je povinen ve Smlouvû s dodavatelem nebo v objednávce dohodnout fakturaãní
podmínky tak, aby fakturace byla provádûna, pﬁípadnû fakturované dodávky, sluÏby a stavební práce ãlenûny zpÛsobem, kter˘ umoÏní zaﬁazení do jednotliv˘ch poloÏek pﬁijateln˘ch v˘dajÛ dle Dohody.
Îadatel/pﬁíjemce dotace je povinen zabezpeãit, aby dodavatel vyhotovil a pﬁíjemci dotace odevzdal úãetní/daÀové doklady za kaÏdou dodávku v potﬁebném poãtu stejnopisÛ.
6. Seznam dokumentace k zadávacímu ﬁízení pﬁedkládané s Ïádostí o proplacení obdrÏí pﬁíjemce dotace pﬁi
podpisu Dohody. V pﬁípadû realizace zadávacího ﬁízení pﬁed podpisem Dohody lze Seznam dokumentace
k zadávacímu ﬁízení obdrÏet na pﬁíslu‰ném RO SZIF nebo je zveﬁejnûn na internetov˘ch stránkách SZIF.

12. ÎÁDOST O PROPLACENÍ V¯DAJÒ PROJEKTU
a)

b)

c)
d)

e)
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Dotace se poskytuje na základû Îádosti o proplacení a pﬁíslu‰né dokumentace dle podmínek jednotliv˘ch opatﬁení/podopatﬁení/zámûrÛ uveden˘ch ve specifické ãásti Pravidel, pokud není ve specifické ãásti Pravidel stanoven zvlá‰tní postup,
Îádost o proplacení pﬁedkládá a podepisuje Ïadatel pﬁed pracovníkem RO SZIF osobnû (v pﬁípadû právnick˘ch
osob prostﬁednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoven˘m zpÛsobem právoplatného jednání
a podepisování za pﬁíslu‰nou právnickou osobu) nebo prostﬁednictvím zmocnûného zástupce/zástupcÛ,
v pﬁípadû, Ïe je Îádost o proplacení pﬁedloÏena pﬁed smluvním termínem, je na ni pohlíÏeno, jako by byla pﬁedloÏena v termínu uvedeném v Dohodû,
v rámci kontroly Îádosti o proplacení vã. pﬁíloh provádûné pﬁi jejím pﬁedloÏení, mÛÏe RO SZIF uloÏit lhÛtu pro
doplnûní chybûjící dokumentace k Îádosti o proplacení, a to maximálnû 14 kalendáﬁních dnÛ. Nedojde-li
k odstranûní závad Îádosti o proplacení ve stanovené lhÛtû, povaÏuje se Îádost o proplacení uplynutím této
lhÛty automaticky za chybnou a z tohoto dÛvodu také bude ukonãena administrace Îádosti o dotaci,
Îádost o proplacení se pﬁedkládá samostatnû za kaÏd˘ projekt, resp. za kaÏdé registraãní ãíslo projektu, na pﬁíslu‰né RO SZIF,

f)

g)

pﬁedloÏí-li pﬁíjemce dotace k proplacení úãetní/daÀové doklady, jejichÏ koneãn˘ souãet pﬁekroãí Dohodou pﬁiznanou v˘‰i dotace, nebude finanãní ãástka nad rámec pﬁiznané dotace proplacena (nelze finanãní ãástku nad
rámec pﬁiznané dotace zapoãítat do zpÛsobil˘ch v˘dajÛ),
Îádost o proplacení musí b˘t zaloÏena na skuteãnû prokázan˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajích; K.

13. KONTROLA DODRÎOVÁNÍ PODMÍNEK PRV
a)

b)
c)
d)
e)

Îadatel/pﬁíjemce dotace je povinen umoÏnit vstup kontrolou povûﬁen˘m osobám (orgány státní kontroly, SZIF,
MZe, Evropská komise, Certifikaãní orgán, Kompetentní orgán, Evropsk˘ úãetní dvÛr) k ovûﬁování plnûní podmínek Pravidel, pﬁíp. Dohody,
kontrola ze strany SZIF mÛÏe b˘t provádûna ode dne zaregistrování Îádosti o dotaci po celou dobu trvání
závazku stanoveného v Dohodû,
o kontrole bude sepsán protokol ve tﬁech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrÏí kontrolovan˘ Ïadatel/pﬁíjemce dotace, dvû vyhotovení kontrolní orgán,
kontroly provádûné podle jin˘ch právních pﬁedpisÛ nejsou tûmito Pravidly dotãeny,
Ïadatel/pﬁíjemce dotace je povinen respektovat opatﬁení stanovená k nápravû, která vzejdou z kontrolní ãinnosti povûﬁen˘ch pracovníkÛ uveden˘ch v písmenu a) a dodrÏet stanovené termíny pro odstranûní nedostatkÛ
a závad.

14. ZPÒSOB ÚâTOVÁNÍ O POSKYTOVANÉ DOTACI
a)

b)

Pﬁíjemce dotace je povinen vést úãetnictví v souladu s pﬁedpisy âR. Pﬁíjemce dotace, kter˘ nevede úãetnictví podle
zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, je povinen vést daÀovou evidenci podle zákona
ã. 586/1992 Sb., o daních z pﬁíjmÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a podle zákona ã. 235/2004 Sb. o DPH, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, roz‰íﬁenou o následující poÏadavky:
– pﬁíslu‰n˘ doklad musí splÀovat pﬁedepsané náleÏitosti úãetního dokladu ve smyslu §11 zákona ã. 563/ 1991
Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
– pﬁedmûtné doklady musí b˘t správné, úplné, prÛkazné, srozumitelné a prÛbûÏnû písemnû chronologicky
vedené zpÛsobem zaruãujícím jejich trvalost,
– pﬁi kontrole poskytne pﬁíjemce dotace na vyÏádání kontrolnímu orgánu daÀovou evidenci v plném rozsahu,
pﬁíjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou úãetní evidenci (pokud je úãetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není úãetní jednotkou) o ve‰ker˘ch v˘dajích
skuteãnû vynaloÏen˘ch na projekt, pﬁípadnû si zﬁídí pro tuto úãetní evidenci samostatné stﬁedisko;
D jinak A.

15. SNÍÎENÍ âÁSTKY DOTACE
1. Korekce [K] pﬁi administraci Îádosti o proplacení: pokud je na základû kontroly zji‰tûn rozdíl mezi ãástkou uvedenou
v Îádosti o proplacení a ãástkou, která má b˘t pﬁíjemci vyplacena po pﬁezkoumání zpÛsobilosti Ïádosti:
a)
do 3% (vãetnû) je pﬁíjemci vyplacena ãástka odpovídající zpÛsobil˘m v˘dajÛm po pﬁezkoumání,
b)
o více neÏ 3%, je pﬁíjemci vyplacena zji‰tûná ãástka po pﬁezkoumání sníÏena je‰tû o sankci odpovídající rozdílu mezi ãástkou poÏadovanou a zji‰tûnou ãástkou po pﬁezkoumání zpÛsobilosti v˘dajÛ.
2. Sankãní systém: v pﬁípadû poru‰ení/nedodrÏení podmínek uveden˘ch v Pravidlech bude Ïadateli po pﬁípadnû proveden˘ch korekcích a sankci dle bodu 1b) sníÏena dotace následujícím zpÛsobem:
- A – 10% ãástky dotace po pﬁezkoumání zpÛsobilosti Ïádosti o proplacení
- B – 50% ãástky dotace po pﬁezkoumání zpÛsobilosti Ïádosti o proplacení
- C –100% (pﬁed proplacením finanãních prostﬁedkÛ na úãet pﬁíjemce dotace se jedná o ukonãení administrace Ïádosti, po
proplacení finanãních prostﬁedkÛ na úãet pﬁíjemce dotace se jedná o vymáhání dluÏné ãástky)
- D – splnûní nápravného opatﬁení uloÏeného ze strany SZIF.
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Po proplacení je pﬁíjemce dotace povinen vrátit poskytnuté finanãní prostﬁedky (vratku) v pﬁedepsané v˘‰i vãetnû penále.
Za kaÏdou podmínkou, která stanovuje Ïadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za poru‰ení/nedodrÏení této
povinnosti, a to pﬁíslu‰n˘m písmenem [A] [B] [C] a nebo je uloÏeno opatﬁení k nápravû [D].
– Sankce se nekumulují – (tzn., Ïe nerozhoduje, zda pﬁíjemce dotace pﬁípadnû poru‰í jednu nebo pût podmínek
napﬁ. pod kategorií A – vÏdy se bude z titulu uloÏení této sankce poÏadovat sníÏení nebo navrácení dotace ve
v˘‰i 10%).
– Platí dominance kategorií – (tzn., Ïe pﬁíjemci dotace se sniÏuje dotace podle poru‰ení podmínky s nejvy‰‰í
kategorií – C > B >A).
– V pﬁípadû, Ïe se stanovená podmínka skládá z nûkolika dílãích podmínek (napﬁ. v˘ãet dokumentÛ, které má
pﬁíjemce dotace odevzdat), bude chápáno poru‰ení i jen jedné dílãí podmínky jako poru‰ení celé vlastní podmínky.
V pﬁípadû uloÏení sankce, resp. provedení korekce pﬁi autorizaci platby bude Ïadatel písemnû vyrozumûn.

16. ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ
V pﬁípadû potﬁeby mÛÏe MZe jako ¤ídící orgán EAFRD po dohodû se SZIF jako akreditovanou platební agenturou provést kdykoli zpﬁesnûní nebo zmûnu tûchto Pravidel.

17. PLATNOST A ÚâINNOST
Tato Pravidla nab˘vají platnosti a úãinnosti dnem schválení a podpisu ministra zemûdûlství âR.

V Praze dne
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8.10.2007

Mgr. Petr Gandaloviã v.r.

âÁST B
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
PRO POSKYTNUTÍ DOTACE NA ZÁKLADù PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OPAT¤ENÍ III.2.1 OBNOVA A ROZVOJ VESNIC, OBâANSKÉ VYBAVENÍ A SLUÎBY

PODOPAT¤ENÍ III.2.1.2 OBâANSKÉ VYBAVENÍ A SLUÎBY

1. Popis podopatﬁení
Dotace je zamûﬁena na zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veﬁejné správy, ‰kolství,
zdravotnictví, kultury a sociálních sluÏeb, spolkov˘ch ãinností, pﬁed‰kolní a mimo‰kolní péãe o dûti, základní obchodní
infrastruktury, tûlov˘chovy a sportu. Dotace bude poskytnuta také na zﬁizování integrovan˘ch informaãních a ‰kolících
center s vyuÏíváním ICT1. V zájmu posílení sounáleÏitosti místních obyvatel s místním prostﬁedím je podpora zamûﬁena
také na zaji‰tûní zázemí pro aktivity místních spoleãensk˘ch, kulturních, zájmov˘ch a sportovních organizací a spolkÛ
a církví a jejich organizací, které pﬁispívají k zachování tradic a upevÀují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Projekty jsou vybírány na základû preferenãních kriterií.

2. Zámûry
A. Projekty nezakládající veﬁejnou podporu
a) obãanské vybavení a sluÏby,
b) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT,
c) zázemí pro spoleãenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity.
B. Projekty zakládající veﬁejnou podporu
d) obãanské vybavení a sluÏby,
e) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT.

3. Definice pﬁíjemce dotace
–
–

–
–

1

Obce podle zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, svazek obcí dle zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a zákona ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
nestátní neziskové organizace podle zákona ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
(obãanská sdruÏení), zákona ã. 248/1995 Sb., o obecnû prospû‰n˘ch spoleãnostech a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch
zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (obecnû prospû‰né spoleãnosti), zákona ã. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaãních fondech a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o nadacích a nadaãních fondech), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (nadace),
zájmová sdruÏení právnick˘ch osob, podle §20f a následujících zákona ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, jsou-li jejich ãleny obce, svazky obcí,
církve a jejich organizace dle zákona ã. 3/2002 Sb., o svobodû náboÏenského vyznání a postavení církví a náboÏensk˘ch spoleãností a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o církvích a náboÏensk˘ch spoleãnostech).

ICT – informaãní a komunikaãní technologie
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4. Druh a v˘‰e dotace
V˘‰e dotace závisí na skuteãnosti, zda projekt zakládá ãi nezakládá veﬁejnou podporu (metodika viz pﬁíloha ã.10)
A. Projekty nezakládají veﬁejnou podporu dle ãl. 87 Smlouvy tehdy, kdyÏ je projekt realizován ve veﬁejném
zájmu a nepﬁiná‰í ekonomickou v˘hodu jeho vlastníku ani jeho provozovateli, nenaru‰uje soutûÏ na vnitﬁním trhu EU zv˘hodnûním urãit˘ch podnikÛ nebo odvûtví v˘roby a nemá dopad na obchod mezi ãlensk˘mi státy EU.
Druh dotace: pﬁímá nenávratná dotace.
V˘‰e dotace: maximální v˘‰e dotace ãiní 90 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace.
Minimální zpÛsobilé v˘daje na projekt, ze kter˘ch je stanovena dotace jsou 50 000 Kã.
Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace na projekt v zámûru a) jsou 15 mil. Kã (je-li Ïadatelem svazek
obcí limit je 20 mil. Kã).
Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace na projekt v zámûru b) jsou 5 mil. Kã (je-li Ïadatelem svazek
obcí limit je 8 mil. Kã).
Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace na projekt v zámûru c) je 1 mil. Kã (je-li Ïadatelem svazek obcí
limit je 2 mil. Kã).
Pﬁíspûvek EU ãiní 75 % veﬁejn˘ch zdrojÛ.
Pﬁíspûvek âR ãiní 25 % veﬁejn˘ch zdrojÛ.
B. V pﬁípadû, Ïe projekt zakládá veﬁejnou podporu – jsou souãasnû naplnûny níÏe uvedené podmínky:
1)
2)
3)
4)

podpora je poskytnutá z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ;
udûlení podpory pﬁiná‰í v˘hodu pro dan˘ podnik;
podpora je selektivní – zv˘hodÀuje urãité podniky nebo odvûtví v˘roby;
podpora ovlivní obchod mezi ãlensk˘mi státy (zde se hledí na to, zda v dané oblasti existuje tzv. relevantní trh
a potom jako dal‰í hledisko se bere v potaz ovlivnûní obchodu mezi ãlensk˘mi státy).

Projekty musí b˘t v souladu s podmínkami pro regionální investiãní podporu dle naﬁízení Komise 1628/2006
o pouÏití ãlánkÛ 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiãní podporu.

Druh dotace: pﬁímá nenávratná dotace.
Maximální v˘‰e dotace ãiní :

Malé podniky

Stﬁední podniky

Velké podniky

Region
2007–2010

2011–2013

2007–2010

2011–2013

2007–2010

2011–2013

CZ 02

Stﬁední âechy

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 03

Jihozápad

56 %

50 %

46 %

40 %

36 %

30 %

CZ 04

Severozápad

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 05

Severov˘chod

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 06

Jihov˘chod

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 07

Stﬁední Morava

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

CZ 08

Moravskoslezsko

60 %

60 %

50 %

50 %

40 %

40 %

Míra dotace je stanovena na základû rozhodnutí Komise ã. N 510/2006 schváleného dne 24.10.2006.
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Pro stanovení maximální v˘‰e dotace je rozhodující místo realizace projektu. V pﬁípadû více míst realizace projektu, je
brána jako maximální míra dotace nejniÏ‰í procentní sazba.
Velikost podniku se urãuje dle doporuãení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kvûtna 2003 o definici mal˘ch a stﬁedních podnikÛ - viz pﬁíloha ã. 11 tûchto Pravidel.
UÏivatelská pﬁíruãka a vzory prohlá‰ení jsou k dispozici na internetov˘ch stránkách SZIF.
Minimální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace jsou 50 000 Kã na projekt.
Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace v zámûru d) jsou 15 mil. Kã na projekt(je-li Ïadatelem svazek
obcí limit je 20 mil. Kã).
Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace v zámûru e) jsou 5 mil. Kã na projekt (je-li Ïadatelem svazek
obcí limit je 8 mil. Kã).
Pﬁíspûvek EU ãiní 75 % veﬁejn˘ch zdrojÛ.
Pﬁíspûvek âR ãiní 25 % veﬁejn˘ch zdrojÛ.

5. V˘daje, které jsou zpÛsobilé ke spolufinancování
V˘daje uskuteãnûné v rámci projektu, kter˘ nezakládá veﬁejnou podporu, jsou v souladu s obecn˘mi podmínkami zpÛsobilé od 1.1.2007 v pﬁípadû projektové a technické dokumentace a nákupu nemovitostí; ostatní v˘daje jsou zpÛsobilé od
data zaregistrování Îádosti o dotaci.
V˘daje uskuteãnûné v rámci projektu, kter˘ zakládá veﬁejnou podporu, jsou zpÛsobilé, jestliÏe vznikly a byly skuteãnû uhrazeny nejdﬁíve v den shodn˘ s datem vystavení potvrzení o zaregistrování Îádosti o dotaci z PRV.
ZpÛsobilé v˘daje pro spolufinancování jsou pouze investiãní v˘daje, jak jsou definovány v kapitole 1. Obecn˘ch podmínek.
Konkrétní skupiny poloÏek (kódy) zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, které se dále vyplÀují do formuláﬁe Ïádosti, jsou uvedeny v pﬁíloze ã. 4.
Závazn˘ pﬁehled maximálních hodnot nûkter˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ je uveden v pﬁíloze ã. 5.
Zámûr a), d) obãanské vybavení a sluÏby
–

–
–

–

stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení), nová v˘stavba budov, ploch, vãetnû rozvodÛ,
vytápûní a sociálního zaﬁízení k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti: ‰kolství, zdravotnictví, v oblasti
kultury a sociálních sluÏeb (napﬁ. kulturní a spolkové domy, klubovny, peãovatelské sluÏby a centra pro seniory),
péãe o dûti (pﬁed‰kolní a mimo‰kolní péãe) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zaﬁízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnoãasov˘ch aktivit, tûlov˘chovy,
stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení), nová v˘stavba budov, ploch obãanské vybavenosti pro veﬁejnou správu a budov hasiãsk˘ch zbrojnic vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení,
stavební obnova nebo nová v˘stavba sítí technické infrastruktury (vãetnû bezdrátov˘ch technologií) nezbytn˘ch pro
realizaci projektu, infrastruktura pro pﬁipojení k internetu pouze v pﬁípadû, Ïe souãasná infrastruktura neumoÏÀuje
sluÏby poÏadované Ïadatelem,
nákup technologie, zaﬁízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze
kter˘ch je stanovena dotace.

Zámûr b), e) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT
–
–

–

stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení), nová v˘stavba budov, ploch pro zﬁízení integrovan˘ch informaãních a ‰kolících center s vyuÏíváním ICT a to vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení,
stavební obnova nebo nová v˘stavba sítí technické infrastruktury (vãetnû bezdrátov˘ch technologií) nezbytn˘ch pro
realizaci projektu; infrastruktura pro pﬁipojení k internetu pouze v pﬁípadû, Ïe souãasná infrastruktura neumoÏÀuje
sluÏby poÏadované Ïadatelem,
nákup technologie, zaﬁízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem.
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Zámûr c) zázemí pro spoleãenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity
–
–

investice na poﬁízení materiálnû – technického zázemí a vybavení pro spoleãenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity,
nákup hardware a software souvisejících s projektem.

ZpÛsobilé v˘daje spoleãné pro v‰echny zámûry
–
–
–
–
–

–

projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelsk˘ zámûr, studie proveditelnosti,
marketingová studie, zadávací ﬁízení),
technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu ﬁízení, odborné posudky ve vztahu k Ïivotnímu prostﬁedí,
poloÏkov˘ rozpoãet),
nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace (vyjma zámûru c),
nákup pozemkÛ souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace (vyjma zámûru c),
ãástka zpÛsobil˘ch v˘dajÛ pro nákup pozemkÛ/staveb vypl˘vá ze znaleckého posudku, kter˘ Ïadatel dokládá jako
povinnou pﬁílohu,
-– v pﬁípadû, Ïe se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí b˘t vyjasnûn vztah k pozemku, na nûmÏ
stavba stojí, ke stavbám, které se pﬁípadnû na pozemku nacházejí (buì vlastnictví, nebo nájemní smlouva na
dobu urãitou – nejménû po dobu vázanosti projektu na úãel),
– dotaci nelze vyuÏít na nákup spoluvlastnick˘ch podílÛ, vyjma pﬁípadÛ, kdy se takto koupená nemovitost stane
v˘luãn˘m vlastnictvím Ïadatele,
DPH za podmínky, Ïe jde o neplátce DPH.

ZpÛsobilé v˘daje pro formu financování vûcn˘m plnûním
Vûcn˘m plnûním lze uplatÀovat jako zpÛsobilé v˘daje pouze stavební práce. Stavební materiál nelze uplatnit formou vûcného plnûní.
U fyzick˘ch osob mÛÏe ãinnost vykonávat Ïadatel osobnû (popﬁ. rodinní pﬁíslu‰níci nebo zamûstnanci). U právnick˘ch osob
statutární zástupci osobnû, jejich nejbliÏ‰í rodinní pﬁíslu‰níci, zamûstnanci a ãlenové.
Jako sazebník pro stanovení v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ pro stavební práce se pouÏije katalog stavebních prací (ÚRS PRAHA,
a.s.). V rámci vûcného plnûní ze strany Ïadatele nelze nárokovat ãinnosti, které nejsou uvedeny v katalogu stavebních
prací (ÚRS PRAHA, a.s.).
Îadatel stanoví v projektu harmonogram a rozsah prací ve fyzick˘ch jednotkách. V kapitole 3.2 Osnovy projektu popí‰e
konkrétní ãinnosti, které hodlá realizovat formou vûcného plnûní. V kapitole 4. Osnovy projektu uvede Ïadatel kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, které hodlá realizovat formou vûcného plnûní. Kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uvedené v projektu se musí shodovat s kódy uveden˘mi v Îádosti o dotaci.
Îadatel ﬁádnû povede pracovní (stavební) deník, ve kterém dokumentuje prÛbûh realizace projektu. Deník obsahuje pﬁedev‰ím tyto údaje:
a) jména a pﬁíjmení pracovníkÛ pracujících na staveni‰ti,
b) popis a mnoÏství proveden˘ch prací a montáÏí a jejich ãasov˘ postup,
c) dodávky materiálÛ, v˘robkÛ, strojÛ a zaﬁízení pro stavbu,
d) nasazení mechanizaãních prostﬁedkÛ.
Stavební práce realizované formou vûcného plnûní Ïadatel oznaãí v soupisu stavebních prací s v˘kazem v˘mûr a v poloÏkovém rozpoãtu, kter˘ se podává jako povinná pﬁíloha pﬁi podání Îádosti o proplacení.
Poskytnutí stavebních prací v rámci vûcného plnûní nepodléhá reÏimu zadávání veﬁejn˘ch zakázek.
Stavební materiál pouÏit˘ pﬁi v˘stavbû z hlediska v˘bûru dodavatele se ﬁídí podmínkami uveden˘mi v obecné ãásti Pravidel
(kapitola 11 Zadávání zakázek Ïadatelem/pﬁíjemcem dotace).
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6. V˘daje, které nejsou zpÛsobilé ke spolufinancování
–
–

nákup pouÏitého zaﬁízení,
nákup mobilních dopravních prostﬁedkÛ.

7. Formy financování
–
–
–

bezhotovostní platba,
hotovostní platba,
vûcné plnûní ze strany Ïadatele/pﬁíjemce dotace.

8. Kritéria pﬁijatelnosti projektu
NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné ãásti pravidel.
1) Projekt musí b˘t realizován na území âeské republiky v obci do 500 obyvatel. Pro svazek obcí platí, Ïe mÛÏe zahrnovat
i obce s více neÏ 500 obyvateli, ale projekt musí b˘t realizován v obci nebo obcích do 500 obyvatel; C.
2) Projekt je v souladu s pﬁíslu‰nou právní úpravou âeské republiky a Evropské unie; C.
3) Îadatel musí splÀovat definici pﬁíjemce pomoci stanovenou pro pﬁíslu‰né podopatﬁení/zámûr; C .
4) Projekt musí splÀovat úãel a rozsah opatﬁení/podopatﬁení/zámûru; C.
5) Projekt, na kter˘ je poÏadováno 90 % dotace (je podán jako projekt nezakládající veﬁejnou podporu) musí b˘t realizován ve veﬁejném zájmu a nezv˘hodÀovat ekonomicky jeho vlastníka ani jeho provozovatele, nesmí naru‰it soutûÏ na
vnitﬁním trhu EU zv˘hodnûním urãit˘ch podnikÛ nebo odvûtví v˘roby a nemá dopad na obchod mezi ãlensk˘mi státy
EU (blíÏe viz pﬁíloha ã. 10 ); C.

9. Dal‰í podmínky
NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné ãásti pravidel.
1) LhÛta vázanosti projektu na úãel je 5 let od data podpisu Dohody; C.
2) Pﬁíjemce dotace zajistí vykazování údajÛ potﬁebn˘ch pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na úãel; D jinak A.
3) Îadatel neãerpá finanãní prostﬁedky na stejn˘ pﬁedmût, pro kter˘ je poÏadována dotace z PRV, z rozpoãtov˘ch kapitol
státního rozpoãtu, státních fondÛ nebo jin˘ch fondÛ Evropské unie; C.
4) V pﬁípadû, kdy je pﬁedmûtem preferenãních kriterií tvorba nov˘ch pracovních míst, pak období, ve kterém je Ïadatel
povinen dodrÏovat závazek poãtu novû vytvoﬁen˘ch pracovních míst, zaãíná bûÏet za 6 mûsícÛ od data pﬁevedení dotace pﬁíjemci dotace a bûÏí po dobu lhÛty vázanosti projektu na úãel. Podrobn˘ v˘klad viz pﬁíloha ã. 7; C.
5) Pro obce a svazky obcí existuje moÏnost prÛbûÏného financování; tím se rozumí rozdûlení realizace projektu na 2 ãásti
s tím, Ïe lze poskytnout 1 prÛbûÏnou platbu do v˘‰e 50% plánovan˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena
dotace, a to za pﬁedpokladu, Ïe Ïadatel naplánuje 2 ãásti projektu jiÏ pﬁi pﬁedloÏení Ïádosti o dotaci; dodateãné ãlenûní projektu na ãásti není moÏné. Na prÛbûÏnou platbu ztrácí nárok obec/svazek obcí, které je bûhem administrace
Ïádosti/projektu je‰tû pﬁed proplacením prÛbûÏné platby udûlena jakákoliv sankce. Sankcí se rozumí sankce A-C dle
bodu 15 Obecn˘ch podmínek.
6) V pﬁípadû investice do staveb Ïadatel mÛÏe pronajmout tyto stavby jinému subjektu jen v pﬁípadû aktivit ve veﬁejném
zájmu a pronajímatel je povinen vybrat nájemce (provozovatele) v rámci transparentního v˘bûrového ﬁízení; smlouvu
o pronájmu pﬁedloÏí Ïadatel pﬁi kontrole na místû; C.
7) V pﬁípadû vyuÏití ãásti objektu, kter˘ je pﬁedmûtem projektu,
pro jiné úãely neÏ jsou cíle a úãel
opatﬁení/podopatﬁení/zámûru, je nutné toto uvést v kapitole 4. Osnovy projektu. Náklady na stavební práce, technologie ãi materiál, které slouÏí jin˘m potﬁebám neÏ úãelu a cílÛm opatﬁení/podopatﬁení/zámûru, nejsou zpÛsobilé ke
spolufinancování. Pﬁi stanovení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, kdy jsou spoleãnû realizovány náklady na stavební práce, techno-
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logie ãi materiál, které slouÏí jak pro úãely projektu, tak i pro jiné vyuÏití objektu, je tﬁeba do zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu zapoãítat pouze pomûrnou ãást nákladÛ projektu. Tato pomûrná ãást nákladÛ se vypoãte následujícím zpÛsobem:
v

. y = z, kde :

v+x
v je uÏitná plocha objektu, která slouÏí k realizaci cíle a úãelu projektu
x je uÏitná plocha objektu, která slouÏí k jin˘m úãelÛm (nezpÛsobil˘ v˘daj)
y jsou celkové náklady na stavbu objektu (stavební práce, technologie, materiál) vyjma nákladÛ, které nejsou zpÛsobilé dle kapitoly 6 Specifick˘ch podmínek
z jsou zpÛsobilé v˘daje
v
musí platit:

> 0,5; C
v+x

8) Îadatel/pﬁíjemce dotace má prokazatelnû uspoﬁádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skuteãnost prokazuje Ïadatel/pﬁíjemce dotace v pﬁípadû kontroly na místû dokladem o vlastnictví
nemovitostí, kter˘ch se projekt t˘ká. V pﬁípadû realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku
navíc je‰tû nájemní smlouvou na dobu nejménû pût let od podpisu Dohody, nebo s v˘povûdní lhÛtou nejménû pût let.
V pﬁípadû spoluvlastnictví nemovitosti je vyÏadován písemn˘ souhlas spoluvlastníkÛ nemovitostí vztahujících se k projektu; (u v‰ech uveden˘ch dokladÛ originály nebo úﬁednû ovûﬁené kopie); D jinak C.
9) Pokud Ïadatel poÏaduje bodové zv˘hodnûní u projektÛ realizovan˘ch jako zázemí pro tradiãní nebo tradici zakládající akci/akce v rámci spoleãensk˘ch, kulturních, spolkov˘ch a církevních aktivit, pﬁedloÏí po dobu vázanosti na úãel vÏdy
ve lhÛtû 30 dnÛ pﬁed uskuteãnûním akce doklad o konání a náplni akce (napﬁ. program s termínem konání, popisem
akce, organizaãním zabezpeãením, pﬁehledem úãastníkÛ, apod.). O konání akce poﬁídí pﬁíjemce dotace písemnou zprávou o prÛbûhu akce vãetnû fotodokumentace, kterou pﬁedloÏí pﬁi kontrole na místû. Náhradní termín konání akce zru‰ené z nepﬁedvídateln˘ch pﬁíãin, oznámí pﬁíjemce dotace neprodlenû pﬁíslu‰nému RO SZIF .
10) V pﬁípadû, Ïe pﬁíjemce dotace v projektu za úãelem bodového zisku deklaroval vytvoﬁení nov˘ch pracovních míst,
postupuje dle pﬁílohy ã. 7.

10. Seznam pﬁíloh
NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné ãásti pravidel.
a) Povinné pﬁílohy pﬁedkládané pﬁi podání Îádosti o dotaci; C
1) Projekt dle povinné osnovy uvedené v pﬁíloze ã. 2 tûchto Pravidel – originál.
2) âestné prohlá‰ení dle závazného vzoru uvedeného v pﬁíloze ã. 9 - originál.
3) Kopie katastrální mapy potvrzená pﬁíslu‰n˘m katastrálním úﬁadem s vyznaãením lokalizace pﬁedmûtu projektu v souladu s v˘pisem z katastru nemovitostí – prostá kopie.
4) Pravomocné (pokud pﬁi vyhlá‰ení kola pﬁíjmu Îádostí není ministrem zemûdûlství stanoveno jinak) a platné stavební
povolení nebo ohlá‰ení stavby nebo jiné opatﬁení stavebního úﬁadu nahrazující stavební povolení. V pﬁípadû, Ïe není
tﬁeba v˘‰e uveden˘ch rozhodnutí ãi opatﬁení, pak ãestné prohlá‰ení Ïadatele (uvedené v pﬁíloze ã. 12 tûchto Pravidel),
Ïe pro dan˘ projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zapotﬁebí stavebního povolení ani ohlá‰ení stavby ani jiného opatﬁení stavebního úﬁadu (doporuãuje se toto ãestné prohlá‰ení zkonzultovat se stavebním úﬁadem nebo si vyÏádat stanovisko stavebního úﬁadu, Ïe na
dan˘ projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zapotﬁebí stavebního povolení ani ohlá‰ení stavby ani jiného opatﬁení stavebního úﬁadu) - originál nebo
úﬁednû ovûﬁená kopie (moÏno vrátit Ïadateli).
5) V pﬁípadû nákupu stavby a/nebo pozemku, kter˘ bude zpÛsobil˘m v˘dajem, znaleck˘ posudek, ne star‰í neÏ 12 mûsícÛ
k datu podání Îádosti o dotaci, zároveÀ v‰ak ne star‰í neÏ 1.1.2007 - originál nebo úﬁednû ovûﬁená kopie (moÏno vrátit Ïadateli).
6) Technická dokumentace pﬁedkládaná ke stavebnímu ﬁízení v pﬁípadû stavebního ﬁízení k pﬁedmûtu projektu - prostá
kopie.
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7) PÛdorys stavby – pokud není pﬁílohou technická dokumentace pﬁedkládaná ke stavebnímu ﬁízení - prostá kopie.
8) Seznam pﬁíloh s uvedením poãtu stran jednotliv˘ch pﬁíloh.
b) Nepovinné pﬁílohy pﬁedkládané pﬁi podání Îádosti o dotaci
1) Pokud Ïadatel poÏaduje bodové zv˘hodnûní za pﬁedloÏení projektu v elektronické podobû, pﬁedloÏí projekt na datovém nosiãi CD (ve formátu *.doc,*.pdf).
2) Pokud Ïadatel poÏaduje bodové zv˘hodnûní za vyuÏívání a obnovu existující stavby – katastrem nemovitostí ovûﬁená
kopie stejnopisu geometrického plánu ne star‰í neÏ 3 mûsíce k datu podání Îádosti o dotaci, ze kterého je patrná v˘mûra stavby – prostá kopie.
3) Pokud Ïadatel poÏaduje bodové zv˘hodnûní za vyuÏitelnost informaãního centra pro místní ‰kolské zaﬁízení, pﬁedloÏí
pﬁíslu‰nou písemnou dohodu potvrzenou místním ‰kolsk˘m zaﬁízením.
4) Pokud Ïadatel poÏaduje bodové zv˘hodnûní za soulad projektu se strategií mikroregionu, programem rozvoje obce,
územní strategií MAS, pﬁedloÏí pﬁíslu‰n˘ v˘tah z uvedeného dokumentu/Û potvrzen˘ pﬁíslu‰nou oprávnûnou osobou.
5) Pokud Ïadatel poÏaduje bodové zv˘hodnûní za provázání projektu s projektem/projekty zamûﬁen˘mi na práci s mládeÏí, se znev˘hodnûn˘mi skupinami obyvatelstva ãi dal‰ími sociálními aktivitami, doloÏí tuto skuteãnost dokladem o tom,
Ïe navazující projekt/projekty je jiÏ pﬁijat a schválen.
6) Pokud Ïadatel poÏaduje bodové zv˘hodnûní za provázání projektu s projektem/projekty zamûﬁen˘mi na vzdûlávání
veﬁejnosti, celoÏivotního vzdûlávání, ‰kolství nebo zdravotnictví (‰kolení, semináﬁe, kursy), doloÏí tuto skuteãnost dokladem o tom, Ïe navazující projekt/projekty je jiÏ pﬁijat a schválen.
7) Pokud Ïadatel poÏaduje body za ﬁe‰ení stavby ve standardu nízkoenergetického domu, pﬁedloÏí energetick˘ audit dle
vyhlá‰ky ã. 213/2001 Sb.
8) Pokud Ïadatel poÏaduje bodové zv˘hodnûní za vytvoﬁení uÏivatelsk˘ch míst s veﬁejn˘m pﬁístupem k internetu, pﬁedloÏí provozní ﬁád s minimální moÏností pﬁístupu pro veﬁejnost 3 dny v t˘dnu po dobu nejménû 4 hodiny kaÏd˘ den.
c) Povinné pﬁílohy pﬁedkládané pﬁi podpisu Dohody; D jinak C
1) V˘pis z obchodního rejstﬁíku nebo jiné osvûdãení právního statutu, které je v souladu s definicí pﬁíjemce dotace a není
star‰í neÏ 3 mûsíce k datu podání Îádosti o dotaci - originál nebo úﬁednû ovûﬁená kopie.
2) Doklad o vedení (popﬁ. zﬁízení) bankovního úãtu ve vlastnictví Ïadatele, na kter˘ bude Ïadateli poskytnuta dotace –
prostá kopie.
3) Potvrzení finanãního úﬁadu, Ïe Ïadatel má vypoﬁádány splatné závazky vÛãi finanãním úﬁadÛm, ne star‰í neÏ datum
zaregistrování Îádosti o dotaci - originál nebo úﬁednû ovûﬁená kopie.
4) V pﬁípadû, Ïe jako povinná pﬁíloha bylo pﬁedloÏeno ohlá‰ení stavby, ãestné prohlá‰ení Ïadatele, Ïe ohlá‰ení stavby
nebylo ze strany stavebního úﬁadu rozporováno (zmûnûno) dle závazného vzoru v pﬁíloze ã. 12 - originál.
d) Povinné pﬁílohy pﬁedkládané pﬁi Îádosti o proplacení v˘dajÛ
1) Úãetní/daÀové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) – originál nebo úﬁednû ovûﬁená kopie (moÏno
vrátit pﬁíjemci dotace); D.
2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (napﬁ. v˘pis z bankovního úãtu vã. smlouvy o vlastnictví úãtu; pokud je úhrada
provádûna z jiného úãtu, neÏ kter˘ je uveden˘ v Dohodû, pokladní doklad, na kterém oprávnûná osoba potvrdí pﬁíjem
hotovosti) – prostá kopie; D.
3) PoloÏkov˘ rozpoãet projektu rozdûlen˘ do jednotliv˘ch kategorií dle ãíselníku zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. V pﬁípadû stavebních
prací soupis stavebních prací s v˘kazem v˘mûr a poloÏkov˘ rozpoãet správnû rozdûlen˘ do odpovídajících kódÛ zpÛsobil˘ch v˘dajÛ; D.
4) V pﬁípadû nákupu stavby/pozemku, jako zpÛsobilého v˘daje, kupní smlouva, ne star‰í 12 mûsícÛ k datu podání Ïádosti, zároveÀ v‰ak ne star‰í neÏ 1. 1. 2007 - originál nebo úﬁednû ovûﬁená kopie; D.
5) V pﬁípadû nákupu technologií technickou dokumentaci k v˘robku s dokladem o posouzení shody – ES prohlá‰ení
o shodû – prostá kopie; C.
6) Kolaudaãní souhlas nebo oznámení stavebnímu úﬁadu o uÏívání stavby podle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ - originál nebo úﬁednû ovûﬁená kopie (moÏno
vrátit pﬁíjemci dotace), nebo ãestné prohlá‰ení pﬁíjemce, Ïe pro uÏívání stavby dle daného projektu není v souladu se
zákonem ã. 183/2006 Sb. kolaudaãní souhlas ani oznámení zapotﬁebí; D jinak C.
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7) V pﬁípadû vûcného plnûní:
– stavební práce - stavební deník, rozpoãet podle ÚRS – prostá kopie; D.
8) Dokumentace k zadávacímu ﬁízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu ﬁízení, kter˘ pﬁíjemce dotace obdrÏel pﬁi
podpisu Dohody. Formuláﬁe jsou zveﬁejnûny na internetov˘ch stránkách SZIF; C.
9) Soupisky úãetních/daÀov˘ch dokladÛ ke zpÛsobil˘m v˘dajÛm - originál. Formuláﬁe jsou zveﬁejnûny na internetov˘ch
stránkách SZIF; C.
10) V pﬁípadû, Ïe pﬁíjemce v projektu za úãelem bodového zisku deklaroval vytvoﬁení nov˘ch pracovních míst a rozhodl se
je dokládat podle reÏimu B (viz pﬁíloha ã. 10):
– v pﬁípadû podniku do 25 zamûstnancÛ - Pﬁehled o vymûﬁovacích základech a pojistném malé organizace (formuláﬁ zasílan˘ âSSZ), a to za posledních dvanáct uzavﬁen˘ch mûsícÛ pﬁed podáním Îádosti o proplacení – prostá
kopie; C,
– v pﬁípadû podniku od 25 zamûstnancÛ - Pﬁehled o v˘‰i pojistného a vyplacen˘ch dávkách (formuláﬁ zasílan˘ âSSZ),
a to za posledních dvanáct uzavﬁen˘ch mûsícÛ pﬁed podáním Îádosti o proplacení – prostá kopie; C,
– v pﬁípadû, Ïe pﬁíjemce dotace nemÛÏe poskytnout Pﬁehled o vymûﬁovacích základech a pojistném malé organizace nebo Pﬁehled o v˘‰i pojistného a vyplacen˘ch dávkách (napﬁ. za posledních dvanáct mûsícÛ nemûl zamûstnance), pak bude pﬁílohou ãestné prohlá‰ení dle závazného vzoru, které Ïadatel obdrÏí pﬁi podpisu Dohody – originál; C.
e) Povinné pﬁílohy pﬁedkládané pﬁi podání prÛbûÏné Ïádosti o proplacení v˘dajÛ
1) Úãetní/daÀové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) – originál nebo úﬁednû ovûﬁená kopie,
(moÏno vrátit pﬁíjemci dotace); D.
2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (napﬁ. v˘pis z bankovního úãtu vã. smlouvy o vlastnictví úãtu; pokud je úhrada
provádûna z jiného úãtu, neÏ kter˘ je uveden˘ v Dohodû, pokladní doklad, na kterém oprávnûná osoba potvrdí pﬁíjem
hotovosti) – prostá kopie; D.
3) Dokumentace k zadávacímu ﬁízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu ﬁízení, kter˘ pﬁíjemce dotace obdrÏel pﬁi
podpisu Dohody. Formuláﬁe jsou zveﬁejnûny na internetov˘ch stránkách SZIF; C.
4) Soupisky úãetních/daÀov˘ch dokladÛ ke zpÛsobil˘m v˘dajÛm - originál. Formuláﬁe jsou zveﬁejnûny na internetov˘ch
stránkách SZIF; D.
5) V pﬁípadû vûcného plnûní:
stavební práce - stavební deník, rozpoãet podle ÚRS – kopie; D.

11. Seznam pﬁíloh Pravidel
1) Mapa regionÛ NUTS 2 a adresy regionálních odborÛ SZIF
2) Osnova projektu
3) Preferenãní kritéria
4) âíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ
5) Závazn˘ pﬁehled maximálních hodnot nûkter˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ
6) PrÛmûrná roãní míra nezamûstnanosti v obcích s roz‰íﬁenou pÛsobností
7) Metodika definice a zpÛsobÛ kontroly novû vytvoﬁen˘ch pracovních míst
8) Odhad dal‰ích údajÛ o pracovních místech vznikl˘ch realizací projektu
9) âestné prohlá‰ení Ïadatele.
10) Metodika k veﬁejné podpoﬁe
11) Definice mikropodnikÛ, mal˘ch, stﬁedních a velk˘ch podnikÛ
12) âestné prohlá‰ení Ïadatele pﬁi podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova âR

12. Pﬁílohy
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P¤ÍLOHA â. 1
Mapa regionÛ NUTS 2

Adresy regionálních odborÛ Státního zemûdûlského intervenãního fondu

NUTS 2

Název RO SZIF

Adresa

Stﬁední âechy

Praha a Stﬁední âechy

budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Jihozápad

âeské Budûjovice

Rudolfovská 80, 370 21 âeské Budûjovice

Severozápad

Ústí nad Labem

Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

Severov˘chod

Hradec Králové

Ulrichovo námûstí 810, 500 02 Hradec Králové

Jihov˘chod

Brno

Kotláﬁská 53, 602 00 Brno

Stﬁední Morava

Olomouc

Blanická 1, 772 00 Olomouc

Moravskoslezsko

Opava

Horní námûstí 2, 746 57 Opava

Jednotná doba pro pﬁíjem Ïádostí projektov˘ch opatﬁení Programu rozvoje venkova platná pro
v‰echna RO SZIF.
pracovní doba
pondûlí, stﬁeda

7:30 – 16:30

úter˘, ãtvrtek

7:30 – 15:00

pátek

7:30 – 13:00
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P¤ÍLOHA 2
Osnova projektu

1. Název projektu
– uveìte struãn˘ a v˘stiÏn˘ název projektu
– uveìte ãíselné oznaãení a název opatﬁení/podopatﬁení, pﬁíp. zámûru, v rámci kterého projekt pﬁedkládáte

2. Îadatel
– uveìte název Ïadatele, adresu/sídlo Ïadatele, Iâ (je-li pﬁidûleno)/Râ (pﬁip. datum narození) Ïadatele
– uveìte základní (nejdÛleÏitûj‰í) pﬁehled ãinností Ïadatele (dle OR, Ïivnostensk˘ch listÛ, stanov spoleãnosti, atd.),
které mají vztah k pﬁedmûtu projektu
2.1. Zpracovatel projektu
– uveìte pouze v pﬁípadû, kdy zpracovatelem je jin˘ subjekt, a to v rozsahu název/jméno zpracovatele a kontaktní
údaje

3. Popis projektu
3.1. ZdÛvodnûní projektu
– uveìte podstatu problému vãetnû struãného popisu v˘chozího stavu
– uveìte:
• na jakou cílovou skupinu je vá‰ projekt zamûﬁen (uveìte poãet obyvatel v obci)
• kdo bude mít hlavní prospûch z projektu
• jaká je pﬁedpokládaná míra vyuÏití
– pokud je Ïadatelem svazek obcí, uveìte, zda a jak˘ má projekt v˘znam pro více obcí
– uveìte, jak pﬁispûje realizace projektu k vyﬁe‰ení pﬁíslu‰ného problému
– v popisu uveìte v‰echny údaje, které jsou nezbytné pro hodnocení preferenãních kritérií:
– uveìte, kolik Vá‰ projekt vytvoﬁí pracovních míst a uveìte odhad dal‰ích údajÛ dle vzoru v pﬁíloze 8 tûchto
Pravidel
– uveìte, zda je projekt realizován jako víceúãelové zaﬁízení pro minimálnû tﬁi úãely (specifikujte jaké)
– uveìte, jak˘ a pro kolik obcí má projekt v˘znam
– uveìte, zda jsou v projektu vyuÏívány OZE (tím se rozumí pouÏití tepeln˘ch ãerpadel, automatick˘ch kotlÛ na
biomasu, solárních panelÛ)
– uveìte, zda stavba ﬁe‰ená projektem je navrÏena ve standardu nízkoenergetického domu
– v pﬁípadû zámûru c) uveìte pﬁedbûÏn˘ ãasov˘ harmonogram konání jednotliv˘ch akcí
3.2. Realizace projektu
–
–
–
–
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popi‰te konkrétní ãinnosti, které budou realizovány jako zpÛsobilé v˘daje v rámci projektu
v pﬁípadû vûcného plnûní stanovte harmonogram a rozsah prací ve fyzick˘ch jednotkách
uveìte pﬁedpokládan˘ ãasov˘ harmonogram realizace projektu (viz pﬁíklad níÏe)
v pﬁípadû poÏadavku na prÛbûÏné financování uveìte v harmonogramu 2 ãásti

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

âasov˘ harmonogram realizace projektu

Pﬁíprava projektové dokumentace
Podání Îádosti o dotaci
...
Realizace v˘bûrového ﬁízení
...
Realizace projektu
...
Podání prÛbûÏné Îádosti o proplacení (nejdﬁíve po podpisu
Dohody)
Podání Îádosti o proplacení

– vymezte místo realizace projektu (v pﬁípadû více míst realizace projektu uveìte v‰echna)
– ulice, ãíslo popisné, ãíslo orientaãní
– PSâ, obec, ãást obce
– obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
– okres (NUTS IV)
– kraj (NUTS III)
– region (NUTS II)
3.3. Technické ﬁe‰ení projektu
– vûcnû popi‰te technické ﬁe‰ení projektu (rozsah 1/2 aÏ 1x A4)
– v pﬁípadû, Ïe byla pﬁedloÏena povinná pﬁíloha technická dokumentace ke stavebnímu ﬁízení, popi‰te projekt v˘tahem ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu 1/2 A4
– pokud nebyla pﬁedloÏena technická dokumentace ke stavebnímu ﬁízení a souãástí zpÛsobil˘ch v˘dajÛ jsou stavební práce, vûcnû popi‰te technické ﬁe‰ení stavby v rozsahu cca. 1x A4
3.4. V˘sledky projektu
– struãnû shrÀte v˘sledky projektu vãetnû jeho vyuÏití v budoucnosti po ukonãení realizace projektu

4. Rozpoãet projektu
– uveìte celkové v˘daje resp. rozpoãet projektu
– celkové zpÛsobilé v˘daje projektu
– jasnû definujte zpÛsobilé v˘daje v souladu s kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uveden˘ch v Îádosti o dotaci a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã. Struãnû uveìte obsah jednotliv˘ch kódÛ.
– u staveb – jednotlivé konstrukãní ãásti
– u strojÛ/technologií – stroje s pﬁíslu‰enstvím
– zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace (viz Îádost o dotaci)
– jasnû definujte zpÛsobilé v˘daje v souladu s kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uveden˘ch v Îádosti o dotaci a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã. Struãnû uveìte obsah jednotliv˘ch kódÛ.
– u staveb – jednotlivé konstrukãní ãásti
– u strojÛ/technologií – stroje s pﬁíslu‰enstvím
– v pﬁípadû vyuÏití ãásti objektu, kter˘ je pﬁedmûtem projektu, pro jiné úãely neÏ jsou cíle a úãel opatﬁení/podopatﬁení/zámûru stanovte zpÛsobilé v˘daje dle metodiky uvedené v kapitole 9. Dal‰í podmínky (bod 7)
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– uveìte, které v˘daje hodláte realizovat formou vûcného plnûní
– v pﬁípadû prÛbûÏného financování (pouze, je-li Ïadatelem obec/svazek obcí – musí b˘t deklarováno ve specifické
ãásti Ïádosti), rozdûlte zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace na první (do 50% zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze
kter˘ch je stanovena dotace) a druhou ãást projektu v souladu s kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uveden˘ch v Ïádosti
o dotaci a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã; dále definujte rozpis konkrétních poloÏek v˘dajÛ spadajících pod pﬁíslu‰n˘ kód
(vyãíslení v Kã nemusí b˘t uvedeno).
– nezpÛsobilé v˘daje projektu (viz Îádost o dotaci)
– jasnû definujte nezpÛsobilé v˘daje a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã

5. Realizované projekty
– v pﬁípadû, Ïe jste realizovali/realizujete/plánujete realizovat dal‰í projekty v rámci jin˘ch dotaãních titulÛ, uveìte
jaké a kdo je garantem pﬁíslu‰ného dotaãního titulu (v posledních 3 letech/ v˘hled pﬁí‰tího roku)
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Pﬁíloha 3
Preferenãní kriteria
NíÏe uvedená kriteria jsou doplnûna oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné ãásti pravidel.
Preferenãní kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnûní podmínek preferenãních kritérií nebo pﬁedloÏení
nepravdiv˘ch ãi neúpln˘ch údajÛ pro hodnocení preferenãních kritérií se posuzuje jako nedodrÏení podmínek
dotace; C.
Zámûr a), d) obãanské vybavení a sluÏby
Zámûr b), e) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT
Zámûr c) zázemí pro spoleãenské, kulturní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

Poﬁadí

Kritérium centrální

MoÏn˘ bodov˘ zisk

1./a, b,c,d,e)

Poãet obyvatel v obci - obec, kde je projekt realizován,
má do 250 obyvatel2

6

2.1/ a,b,d,e)

Tvorba nov˘ch pracovních míst - 3 a více pracovních
míst 3

18

2.2/ a,b,d,e)

Tvorba nov˘ch pracovních míst - 2 pracovní místa

12

2.3/ a,b,d,e)

Tvorba nov˘ch pracovních míst - 1 pracovní místo

6

3./ a,d)

Multifunkãní objekt - projekt je realizován jako víceúãelové zaﬁízení pro minimálnû tﬁi úãely

6

4./ a,b,c,d,e)

Projekt vyuÏívá a obnovuje existující stavbu/stavby4

12

5./ b,e)

Informaãní centrum bude vyuÏitelné pro místní ‰kolské
zaﬁízení

6

6./ c)

Projekt je realizován jako zázemí pro tradiãní nebo tradici zakládající akci/akce 5

12

7.1/ a,b,c,d,e)

Míra nezamûstnanosti v obci s roz‰íﬁenou pÛsobností,
ve které je projekt realizován, je 6,1– 8 % 6

1

7.2/ a,b,c,d,e)

Míra nezamûstnanosti v obci s roz‰íﬁenou pÛsobností,
ve které je projekt realizován, je 8,1–11 %

4

7.3/ a,b,c,d,e)

Míra nezamûstnanosti v obci s roz‰íﬁenou pÛsobností,
ve které je projekt realizován, je 11% a více

6

8./a,b,c,d,e)

Projekt byl pﬁedloÏen v elektronické podobû na datovém
nosiãi CD

1

2
Obec, na území které je projekt realizován, je urãena dle dokumentu âSÚ: âíselník obcí (CISOB) k 1. 1. 2007. Pro urãení velikosti obce
je povaÏován za závazn˘ dokument âSÚ: Poãet obyvatel v obcích âeské republiky (kód 1301) k 1. 1. 2007.
3
Pro stanovení poãtu novû vytvoﬁen˘ch pracovních míst se pouÏije metodika v pﬁíloze 7 tûchto Pravidel.
4
Pro posouzení vyuÏití stávajících staveb je závazná v˘mûra stavby uvedená v geometrickém plánu. V pﬁípadû, Ïe pﬁedmûtem ãi souãástí projektu je více novostaveb, celkov˘ souãet jejich zastavûné plochy nesmí pﬁesahovat celkovou zastavûnou plochu stávajících staveb o
více neÏ 40 %. Dal‰í podrobnosti jsou uvedeny v metodickém v˘kladu na internetov˘ch stránkách SZIF.
5
Tradiãní ãi tradici zakládající akcí se rozumí akce poﬁádaná pravidelnû min. 1x za rok.
6
Urãení míry nezamûstnanosti se provádí na základû tabulky prÛmûrná roãní míra nezamûstnanosti ve správních obvodech obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností aktuální k datu podání Ïádosti. Správní obvody roz‰íﬁené pÛsobnosti tûchto obcí jsou vymezeny vyhlá‰kou ministerstva
vnitra ã. 388/2002 Sb. v˘ãtem obcí, které do nich spadají. Pro urãení míry nezamûstnanosti se vychází z pﬁílohy ã. 6 tûchto Pravidel.

25

Poﬁadí
9./ a,b,c,d,e)

Kritérium centrální

MoÏn˘ bodov˘ zisk

Îadatel pﬁedloÏil v daném kole na dan˘ projektov˘ zámûr
pouze jednu Ïádost

6

Kritérium regionální

Sâ

SZ

SV

JZ

JV

MS

SM

Soulad se strategií mikroregionu, programem rozvoje
obce, územní strategií MAS

5

5

5

5

0

0

0

V˘znam pro 1 - 2 obce

2

10

2

2

2

10

0

V˘znam pro 3 - 4 obce

5

10

3

3

4

10

0

V˘znam pro 5 a více obcí

10

10

5

5

10

10

0

3.

Projekt je zamûﬁen na obãanskou vybavenost a sluÏby –
zámûr a), d)

35

10

13

5

40

30

25

4.

Projekt je provázán s jiÏ pﬁijat˘m a schválen˘m projektem/projekty zamûﬁen˘mi na práci s mládeÏí/ se znev˘hodnûn˘mi skupinami obyvatelstva ãi dal‰ími sociálními
aktivitami

0

10

9

10

0

20

15

5.

Projekt je provázán s jiÏ pﬁijat˘m a schválen˘m projektem/projekty vzdûlávání veﬁejnosti, celoÏivotního vzdûlávání, ‰kolství nebo zdravotnictví (‰kolení, semináﬁe, kurzy)

20

10

7

8

10

20

10

6.

Projekt vytvoﬁí uÏivatelská místa s veﬁejn˘m pﬁístupem
k internetu

0

5

3

7

0

0

0

7.

Projekt ﬁe‰í venkovní hﬁi‰tû a sportovi‰tû

30

10

15

10

0

10

20

8.

Projekt ﬁe‰í informaãní ‰kolicí stﬁedisko s vyuÏitím ICT

0

5

3

10

0

0

10

9.

Projekt je zamûﬁen na spoleãenské, kulturní, spolkové
aktivity

0

10

23

5

30

0

5

10.

Projekt je zamûﬁen na církevní aktivity

0

5

5

5

0

0

5

11.

Projekt vyuÏívá OZE

0

10

7

15

0

10

10

12.

Stavba ﬁe‰ená projektem je navrÏena ve standardu nízkoenergetického domu 8

0

10

5

15

10

0

0

1.

2.

7

Region NUTS II

7

Pod vyuÏitím OZE – obnoviteln˘ch zdrojÛ energie se rozumí pouÏití tepeln˘ch ãerpadel, automatick˘ch kotlÛ na biomasu, solárních
panelÛ. Pokud Ïadatel poÏaduje za toto kritérium bodové zv˘hodnûní, musí b˘t vyuÏití OZE obsahem technické dokumentace nebo
pÛdorysu stavby/pÛdorysu technologie pﬁedkládan˘m k Îádosti o dotaci.
8
Standardem nízkoenergetického domu se pro úãely tûchto Pravidel rozumí roãní spotﬁeba tepla do 70 kWh/m2.
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P¤ÍLOHA 4
âíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ
Zámûr a), d) obãanské vybavení a sluÏby

001

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû
rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti sociální infrastruktury
k zaji‰tûní obãanského vybavení v oblasti sociálních sluÏeb (domy s peãovatelskou sluÏbou, centra pro seniory, domovy dÛchodcÛ) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zaﬁízení

002

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû
rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti kulturní infrastruktury
pro kulturní a spolkovou ãinnost (napﬁ. centra spoleãenského Ïivota, kulturní a spolkové domy, víceúãelové
objekty - napﬁ. dÛm kultury a sluÏeb, klubovny, knihovny)

003

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti péãe o dûti
k zaji‰tûní péãe o dûti (pﬁed‰kolní a mimo‰kolní péãe) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zaﬁízení a dûtsk˘ch
hﬁi‰È s pﬁíslu‰n˘m vybavením (napﬁ. prolézaãky, skluzavky)

004

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû
rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti vzdûlání
k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti ‰kolství (venkovské ‰koly) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zaﬁízení

005

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch, vãetnû
rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti zdraví, sportu, volnoãasov˘ch aktivit, základní obchodní infrastruktury
k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaﬁe) pro sportovní a volnoãasové aktivity a tûlov˘chovu (napﬁ. hﬁi‰tû, tûlocviãny, kuÏelny, víceúãelová sportovnû-spoleãenská centra, vãetnû zázemí – napﬁ. ‰atny, um˘várny, WC, obãerstvení, laviãky, stoly; vãetnû pﬁestavby a rekonstrukce stávajících objektÛ a ploch, které slouÏily pÛvodnû k jin˘m úãelÛm, pro sportovní a volnoãasové aktivity), pro
základní obchodní vybavenost (prodejna smí‰eného zboÏí)

006

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti sociální infrastruktury
k zaji‰tûní obãanského vybavení v oblasti sociálních sluÏeb (domy s peãovatelskou sluÏbou, centra pro seniory, domovy dÛchodcÛ) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zaﬁízení

007

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti kulturní infrastruktury
pro kulturní a spolkovou ãinnost (napﬁ. centra spoleãenského Ïivota, kulturní a spolkové domy, víceúãelové
objekty - napﬁ. dÛm kultury a sluÏeb, klubovny, knihovny)

008

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti péãe o dûti
k zaji‰tûní péãe o dûti (pﬁed‰kolní a mimo‰kolní péãe) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zaﬁízení a dûtsk˘ch
hﬁi‰È s pﬁíslu‰n˘m vybavením (napﬁ. prolézaãky, skluzavky)

009

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti vzdûlání
k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti ‰kolství (venkovské ‰koly) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zaﬁízení
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010

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
• v oblasti zdraví, sportu, volnoãasov˘ch aktivit, základní obchodní infrastruktury
k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaﬁe), pro sportovní a volnoãasové aktivity a tûlov˘chovu (napﬁ. hﬁi‰tû, tûlocviãny, kuÏelny, víceúãelová sportovnû-spoleãenská centra, vãetnû zázemí – napﬁ. ‰atny, um˘várny, WC, obãerstvení, laviãky, stoly), pro základní obchodní vybavenost (prodejna smí‰eného zboÏí)

011

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) a/nebo novou v˘stavbu budov, ploch obãanské vybavenosti pro veﬁejnou správu a budov hasiãsk˘ch zbrojnic, vãetnû rozvodÛ,
vytápûní a sociálního zaﬁízení

012

stavební v˘daje na stavební obnovu a/nebo novou v˘stavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (napﬁ. vodovodní a kanalizaãní pﬁípojky, pﬁípojky elektﬁiny, plynu, komunikaãních
sítí vãetnû bezdrátov˘ch technologií)

013

stavební v˘daje na zpevnûní ploch a pokládku zpevnûn˘ch povrchÛ a dlaÏeb (napﬁ. plochy pro trhy a jarmarky, odstavné a manipulaãní plochy, parkovi‰tû, pﬁístupové komunikace, chodníky)

014

v˘daje na parkovou a terénní úpravu objektÛ a jejich okolí (ohumusování, zatravnûní vãetnû nákladÛ na
osivo, nákup a v˘sadba kvûtin a dﬁevin)

015

v˘daje na nezbytné oplocení a osvûtlení, venkovní oznaãení - informaãní tabule, panely, poutaãe

016

v˘daje na nákup staveb souvisejících s projektem v cenû do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch
je stanovena dotace

017

v˘daje na nákup pozemkÛ souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch je stanovena dotace

018

v˘daje na nákup technologie, zaﬁízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch je stanovena dotace

019

v˘daje na zpracování projektové dokumentace

020

v˘daje na zpracování technické dokumentace

Zámûr b), e) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT
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001

stavební v˘daje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení) budov, ploch pro
zaji‰tûní ãinnosti integrovan˘ch informaãních a ‰kolících center s vyuÏíváním ICT, vãetnû rozvodÛ, vytápûní
a sociálního zaﬁízení

002

stavební v˘daje na novou v˘stavbu budov, ploch pro zaji‰tûní ãinnosti integrovan˘ch informaãních a ‰kolících
center s vyuÏíváním ICT, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení

003

stavební v˘daje na zpevnûní ploch a pokládku zpevnûn˘ch povrchÛ a dlaÏeb (napﬁ. parkovi‰tû, pﬁístupové
komunikace, chodníky)

004

stavební v˘daje na stavební obnovu a/nebo novou v˘stavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (vodovodní a kanalizaãní pﬁípojky, pﬁípojky elektﬁiny, plynu, komunikaãních sítí
vãetnû bezdrátov˘ch technologií, rozvody)

005

v˘daje na parkovou úpravu okolí objektÛ (terénní úpravy, ohumusování, zatravnûní vãetnû nákladÛ na
osivo, nákup a v˘sadba kvûtin a dﬁevin)

006

v˘daje na nezbytné oplocení a osvûtlení a venkovní oznaãení

007

v˘daje na nákup staveb souvisejících s projektem v cenû do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch
se stanovuje dotace

008

v˘daje na nákup pozemkÛ souvisejících s projektem do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na projekt, ze kter˘ch se stanovuje dotace

009

v˘daje na poﬁízení technologií, vybavení, zaﬁízení (základní kanceláﬁsk˘ nábytek), hardware, software souvisejících s projektem

010

v˘daje na zpracování projektové dokumentace

011

v˘daje na zpracování technické dokumentace

Zámûr c) zázemí 9 pro spoleãenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

001

v˘daje na poﬁízení potﬁebného materiálnû-technického zázemí, pﬁípadnû stavební v˘daje malého rozsahu
(jednotlivé stavby do 25 m2 zastavûné plochy a do 5 m v˘‰ky s jedním nadzemním podlaÏím, podsklepené nejv˘‰e do hloubky 3 m) v souvislosti se spoleãensk˘mi, spolkov˘mi, sportovními, environmentálními, kulturními a církevními aktivitami

002

hardware a software související s projektem

003

v˘daje na nákup pozemkÛ souvisejících s projektem v cenû do 10 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu, z kter˘ch
je stanovena dotace

004

v˘daje na zpracování projektové dokumentace

005

v˘daje na zpracování technické dokumentace

9

Pﬁíklady takov˘ch v˘dajÛ - napﬁ. pﬁírodní amfiteátr s venkovním parketem se zastﬁe‰ením, zastﬁe‰ené podium pro vystupování kapel,
rybáﬁská ba‰ta u rybníka, stavba mola se zábradlím, hasiãské cviãi‰tû s klubovnou, stavba stﬁelnice (brokové, kulové vãetnû stﬁelby z maloráÏky, vzduchovky) s klubovnou a venkovním kryt˘m posezením, stavba kryté pergoly se stoly, lavicemi a objektem pro pﬁípravu jídel a
nápojÛ vãetnû dûtského hﬁi‰tû s pﬁíslu‰n˘m vybavením jako místo setkávání, oslav, apod., podium a vybavení pro poﬁádání venkovních
m‰í a jin˘ch církevních obﬁadÛ, dﬁevûné stánky (montované), poﬁízení velkého stanu s mobilním vytápûním, mobilní ozvuãovaní a osvûtlovací technika vãetnû technického vybavení pro konferenciéra, audiovizuální technika pro poﬁádání pﬁedná‰ek, zpevnûná patka a kotvící technika pro stavûní májÛ.
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P¤ÍLOHA 5
Závazn˘ pﬁehled maximálních hodnot nûkter˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

Pro ve‰keré stavební práce platí, Ïe maximálním zpÛsobil˘m v˘dajem, ze kterého se stanovuje dotace pro jednotlivé poloÏky rozpoãtu, jsou aktuální ceny uvedené v katalogu cen stavebních prací (ÚRS Praha, a.s., www.urspraha.cz) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.

Zámûr a), d) obãanské vybavení a sluÏby

Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace na projekt v zámûru a), jsou 15 mil. Kã (je-li Ïadatelem svazek obcí je limit maximálnû do ãástky 20 mil. Kã).
Zámûr b), e) integrovaná informaãní a ‰kolící centra s vyuÏitím ICT
Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace na projekt v zámûru b), jsou 5mil. Kã (je-li Ïadatelem svazek
obcí, je limit maximálnû do ãástky 8 mil. Kã).

Zámûr c) zázemí pro spoleãenské, kulturní, sportovní, spolkové a církevní aktivity
Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace na projekt v zámûru c), jsou 1 mil. Kã (je-li Ïadatelem svazek
obcí, je limit maximálnû do ãástky 2 mil. Kã).

ZpÛsobilé v˘daje spoleãné pro v‰echny zámûry

ZpÛsobil˘ v˘daj

Maximální cena

Projektová dokumentace

20 000 Kã

Technická dokumentace

80 000 Kã

30

Pﬁíloha 6
PrÛmûrná roãní míra nezamûstnanosti ve správním obvodu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností za rok
2006

Obec s roz‰íﬁenou
pÛsobností

PrÛmûrná roãní
míra
nezamûstnanosti
v%

Obec s roz‰íﬁenou
pÛsobností

PrÛmûrná roãní
míra
nezamûstnanosti
v%

A‰

7,0

Hluãín

10,8

Bene‰ov

4,5

Hodonín

14,4

Beroun

5,3

Hole‰ov

8,3

Bílina

15,5

Holice

5,0

Bílovec

11,8

HoraÏìovice

6,3

Blansko

6,1

Hor‰ovsk˘ T˘n

6,1

Blatná

7,0

Hoﬁice

8,1

Blovice

4,1

Hoﬁovice

3,4

Hradec Králové

5,4

Bohumín

14,1

Boskovice

7,8

Hranice

8,8

Brand˘s nad Labem-Stará B.

2,9

Humpolec

5,2

Brno

8,8

Hustopeãe

8,9
8,8

Broumov

10,0

Cheb

Bruntál

15,5

Chomutov

15,8

Bﬁeclav

9,5

Chotûboﬁ

6,0

Buãovice

9,7

Chrudim

7,7

11,8

Ivanãice

8,1
5,5

Bystﬁice nad Pern‰tejnem
Bystﬁice pod Host˘nem

8,8

Jablonec nad Nisou

âáslav

9,3

Jablunkov

âerno‰ice

2,7

Jaromûﬁ

7,3

âeská Lípa

7,8

Jeseník

13,9

âeská Tﬁebová

8,6

Jiãín

6,9

âeské Budûjovice

4,0

Jihlava

6,1

âesk˘ Brod

6,8

Jilemnice

7,4

âesk˘ Krumlov

9,3

JindﬁichÛv Hradec

5,8

âesk˘ Tû‰ín

12,2

17,5

KadaÀ

12,5

Daãice

9,5

Kaplice

8,7

Dûãín

13,4

Karlovy Vary

9,3

Dobru‰ka

4,9

Karviná

19,8

Dobﬁí‰

7,8

Kladno

8,4

DomaÏlice

5,9

Klatovy

6,9

DvÛr Králové nad Labem

9,8

Kolín

7,1

Fren‰tát pod Radho‰tûm

7,2

Konice

8,9

Fr˘dek-Místek

11,9

Kopﬁivnice

9,8

Fr˘dlant

14,1

Kostelec nad Orlicí

5,3

Fr˘dlant nad Ostravicí

11,1

Králíky

Havíﬁov

17,5

Kralovice

11,5
7,2

HavlíãkÛv Brod

5,2

Kralupy nad Vltavou

Hlavní mûsto Praha

3,3

Kraslice

12,2

Hlinsko

6,5

Kravaﬁe

11,6

5,5
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Obec s roz‰íﬁenou
pÛsobností

PrÛmûrná roãní
míra
nezamûstnanosti
v%

Obec s roz‰íﬁenou
pÛsobností

PrÛmûrná roãní
míra
nezamûstnanosti
v%

Krnov

12,9

Ostrov

10,6

KromûﬁíÏ

10,5

Otrokovice

7,3

Kuﬁim

5,9

Pacov

3,9

Kutná Hora

8,6

Pardubice

5,6

13,4

Kyjov

Pelhﬁimov

4,2

Lan‰kroun

6,1

Písek

6,9

Liberec

7,1

PlzeÀ

5,3

Lipník nad Beãvou

13,7

Podboﬁany

12,1

Litomûﬁice

10,8

Podûbrady

7,4

Litomy‰l

8,4

Pohoﬁelice

9,7

Litovel

8,6

Poliãka

6,8

Litvínov

22,1

Prachatice

6,0

Louny

13,1

Prostûjov

6,8

Lovosice

10,3

Pﬁelouã

6,9

Luhaãovice

7,0

Pﬁerov

11,6

Lysá nad Labem

8,5

Pﬁe‰tice

4,6

Mariánské Láznû

6,6

Pﬁíbram

8,2

Mûlník

8,6

Rakovník

6,7

Mikulov

12,8

Rokycany

5,7

Milevsko

7,7

Rosice

8,0

Mladá Boleslav

3,8

Roudnice nad Labem

10,7

Mnichovo Hradi‰tû

4,0

RoÏnov pod Radho‰tûm

10,6

Mohelnice

8,8

Rumburk

16,3

Moravská Tﬁebová

13,7

Rychnov nad KnûÏnou

Moravské Budûjovice

13,2

R˘maﬁov

Moravsk˘ Krumlov

11,9

¤íãany

2,9

Most

21,1

Sedlãany

4,7

5,7

Semily

7,4

12,0

Náchod
Námû‰È nad Oslavou

5,5
12,7

Slan˘

7,7

Nepomuk

5,7

Slavkov u Brna

6,6

Neratovice

7,1

Sobûslav

6,8

Nová Paka

7,3

Sokolov

11,7

Nové Mûsto na Moravû

9,8

Stod

4,7

Nové Mûsto nad Metují

4,8

Strakonice

6,5

Nov˘ Bor

8,3

Stﬁíbro

9,2

Nov˘ BydÏov

9,6

Su‰ice

10,1

Nov˘ Jiãín

9,9

Svûtlá nad Sázavou

Nymburk

7,9

Svitavy

N˘ﬁany

5,0

·lapanice

5,5

Odry

6,0
11,5

12,1

·ternberk

10,3

Olomouc

7,4

·umperk

10,1

Opava

9,9

Tábor

5,7

Orlová

18,9

Tachov

8,6

Ostrava

14,1

Tanvald

7,6
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Obec s roz‰íﬁenou
pÛsobností

Telã

PrÛmûrná roãní
míra
nezamûstnanosti
v%
9,0

Obec s roz‰íﬁenou
pÛsobností

Veselí nad Moravou
Vimperk

PrÛmûrná roãní
míra
nezamûstnanosti
v%
12,4

Teplice

13,9

4,6

Ti‰nov

7,4

Vítkov

Trhové Sviny

4,9

Vizovice

6,5

Trutnov

9,1

Vla‰im

3,9

VodÀany

8,6

Votice

3,5

Vrchlabí

6,4

14,5

Tﬁebíã

11,4

TﬁeboÀ

5,6

Tﬁinec

11,3

Turnov

4,9

Vsetín

T˘n nad Vltavou

6,0

Vysoké M˘to

6,4

Uherské Hradi‰tû

6,6

Vy‰kov

7,8

Uhersk˘ Brod

7,8

Zábﬁeh

11,5

Uniãov

11,3

Zlín

Ústí nad Labem

13,0

Znojmo

6,8

Îamberk

Ústí nad Orlicí
Vala‰ské Klobouky
Vala‰ské Meziﬁíãí
Varnsdorf
Velké Meziﬁíãí

11,2
9,6

Îatec

10,3

6,2
13,2
6,0
16,0

Îìár nad Sázavou

6,8

14,6

Îelezn˘ Brod

4,4

7,6

Îidlochovice

6,0

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních vûcí
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P¤ÍLOHA 7
Metodika definice a zpÛsobÛ kontroly novû vytvoﬁen˘ch pracovních míst
Novû vytvoﬁené pracovní místo:
Novû vytvoﬁen˘m pracovním místem se rozumí zamûstnanec v pracovním pomûru se stanovenou pracovní dobou 40 hodin
t˘dnû, v dvousmûnném pracovním reÏimu 38,75 hodiny t˘dnû, v tﬁísmûnném a nepﬁetrÏitém pracovním reÏimu 37,5 hodiny t˘dnû a v pﬁípadû, Ïe se jedná o zamûstnance mlad‰ího 18 let, 30 hodin t˘dnû. V pﬁípadû sezónních pracovníkÛ ãi krat‰í stanovené pracovní dobû se odpracované hodiny za kalendáﬁní rok pﬁepoãtou na ekvivalentní poãet pracovníkÛ se stanovenou pracovní dobou 40 hodin t˘dnû, v dvousmûnném pracovním reÏimu 38,75 hodiny t˘dnû a v tﬁísmûnném a nepﬁetrÏitém pracovním reÏimu 37,5 hodiny t˘dnû a v pﬁípadû, Ïe se jedná o zamûstnance mlad‰ího 18 let, 30 hodin t˘dnû za
kalendáﬁní rok.
V pﬁípadû, kdy projekt vytváﬁí nová pracovní místa, musí b˘t tato místa zabezpeãena do 6 mûsícÛ od data pﬁevedení dotace pﬁíjemci dotace a udrÏena po dobu lhÛty vázanosti projektu na úãel.
MoÏnosti prokázání vzniku novû vytvoﬁen˘ch pracovních míst:
Do Ïádosti o proplacení pﬁíjemce dotace uvede, podle jakého reÏimu se rozhodl prokázat vznik novû vytvoﬁen˘ch pracovních míst. Druh reÏimu, podle kterého se pﬁíjemce dotace rozhodl prokazovat vznik nov˘ch pracovních míst, nelze mûnit
bûhem lhÛty vázanosti projektu na úãel.
reÏim A) Nové pracovní místo vzniklé realizací projektu musí b˘t obsazeno zamûstnancem, kter˘ nepracoval v dobû krat‰í neÏ dvanáct mûsícÛ pﬁed datem nástupu do zamûstnání jako zamûstnanec pﬁíjemce dotace. V pracovní smlouvû zamûstnance musí b˘t uvedeno místo v˘konu práce, druh práce a stanovená pracovní doba. Zamûstnavatel je povinen vést evidenci docházky zamûstnancÛ na nov˘ch pracovních místech vztahujících se k pﬁedmûtu projektu.
reÏim B) V pﬁípadû obsazení novû vzniklého pracovního místa realizací projektu zamûstnancem, kter˘ pracuje ãi pracoval v dobû krat‰í neÏ dvanáct mûsícÛ pﬁed datem nástupu do zamûstnání jako zamûstnanec pﬁíjemce dotace, se zji‰Èuje
prÛmûrn˘ stav zamûstnancÛ pﬁíjemce dotace za poslední rok od pﬁedloÏení Îádosti o proplacení a jejich následn˘ nárÛst
a udrÏení po dobu lhÛty vázanosti projektu na úãel.
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P¤ÍLOHA 8
Odhad dal‰ích údajÛ o pracovních místech vznikl˘ch realizací projektu

Nov˘
zamûstnanec ã.

Datum
nástupu

Místo
v˘konu práce

NáplÀ
práce

Stanovená
pracovní doba

Mzda,
plat

1.
2.
...
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P¤ÍLOHA 9
âestné prohlá‰ení Ïadatele pﬁi podání Îádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova âR
- Prohla‰uji, Ïe v‰echny informace uvedené v Îádosti o dotaci jsou pravdivé,
- prohla‰uji, Ïe mám k datu podání Îádosti o dotaci vypoﬁádány splatné závazky vÛãi SZIF,
- prohla‰uji, Ïe v˘daje projektu, na které je poÏadována dotace, nebyly a nebudou podpoﬁeny jin˘m finanãním nástrojem
EU, ani z jin˘ch národních veﬁejn˘ch zdrojÛ,
- prohla‰uji, Ïe v Ïádosti uvedená právnická osoba k datu podání Ïádosti není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlá‰en konkurs nebo konkurs nebyl zru‰en pro nedostatek majetku,
- prohla‰uji, Ïe Ïádn˘ ze statutárních zástupcÛ v Ïádosti uvedené právnické osoby nemá v trestním rejstﬁíku záznam
o odsouzení pro trestn˘ ãin, jehoÏ skutková podstata souvisela s pﬁedmûtem ãinnosti podnikání, nebo pro trestn˘ ãin hospodáﬁsk˘ anebo trestn˘ ãin proti majetku (hlava II. a IX. zákona ã. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ),
- prohla‰uji, Ïe pﬁedloÏen˘ projekt je v souladu s platnou právní úpravou.
V pﬁípadû, Ïe pﬁedloÏen˘ projekt nevyÏaduje stavební povolení, ohlá‰ení stavby ani jiné opatﬁení stavebního úﬁadu nahrazující stavební povolení dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ:
- prohla‰uji, Ïe pro pﬁedloÏen˘ projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební
zákon) vyÏadováno stavební povolení, ohlá‰ení stavby ani jiné opatﬁení stavebního úﬁadu.
Zavazuji se plnit v‰echny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova âR stanovené Pravidly pro Ïadatele.

Jsem si vûdom(a) právních dÛsledkÛ nepravdivosti obsahu tohoto ãestného prohlá‰ení.

V…………………………….dne…………………

………….................................…...………..
Podpis Ïadatele (statutárního orgánu)1

1

Podpis úﬁednû ovûﬁen˘ v pﬁípadû, Ïe Ïadatel/statutární orgán nepodepisuje ãestné prohlá‰ení na Regionálním odboru SZIF.
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P¤ÍLOHA 10
Jak poznat veﬁejnou podporu

Pravidla veﬁejné podpory byla vytvoﬁena proto, aby se regulovaly státy poskytované prostﬁedky, které mohou ovlivnit podnikatelské prostﬁedí ãi trh. Podle ekonomické teorie má kaÏdá veﬁejná podpora negativní úãinky na trh, v urãit˘ch pﬁípadech jsou tyto negativní úãinky kompenzovány ãi pﬁev˘‰eny tûmi pozitivními. Z tohoto dÛvodu jsou souãástí pravidel hospodáﬁské soutûÏe jiÏ od vzniku Evropského spoleãenství v˘jimky umoÏÀující poskytnutí veﬁejné podpory. Jsou upraveny
primárním právem ES, a to Smlouvou o zaloÏení ES. Jedná se o ãl. 87 a 88, kde v ãl. 87 je moÏné najít definici veﬁejné podpory:
1)
2)
3)
4)

podpora je poskytnutá z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ;
udûlení podpory naru‰uje nebo hrozí naru‰ením hospodáﬁské soutûÏe;
podpora je selektivní – zv˘hodÀuje urãité podniky nebo odvûtví v˘roby;
podpora ovlivní obchod mezi ãlensk˘mi státy.

Pokud jsou uvedené znaky splnûny, jedná se o veﬁejnou podporu. Urãení veﬁejné podpory neovlivÀuje právní forma pﬁíjemce, rozhodná je pouze podporovaná ãinnost. Takto vymezená podpora se ﬁídí pﬁíslu‰n˘mi pravidly (naﬁízeními, smûrnicemi, pokyny, doporuãeními EK apod.) a její maximální v˘‰e je omezena tak, aby poskytnuté podpory v co nejmen‰í míﬁe
ovlivÀovaly trhy v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech. Tato pravidla jsou z jednoho pohledu omezující, neboÈ pﬁíjemci omezují maximálnû ãerpanou ãástku, na druhou stranu pÛsobí ochranáﬁsky, neboÈ na trh kaÏdého, kdo vyvíjí ekonomickou ãinnost, není umoÏnûno poskytnout neﬁízené mnoÏství prostﬁedkÛ (z jin˘ch, ekonomicky silnûj‰ích ãlensk˘ch státÛ), které by
naru‰ily trh nevratn˘m zpÛsobem.
Poskytnutí veﬁejné podpory bez schválení Evropskou komisí má za následek navracení podpory. Program, ze kterého Ïádáte o podporu, je schválen Evropskou komisí, av‰ak kombinuje projekty zahrnující veﬁejnou podporu i ty bez podpory, které
se odli‰ují pﬁiznanou mírou veﬁejné podpory. Pokud by byla projektu zahrnujícímu veﬁejnou podporu pﬁiznána
vy‰‰í míra podpory (ta, co je urãena projektÛ nezakládajícím veﬁejnou podporu) neÏ je maximální povolená,
bylo by ji tﬁeba navrátit, a to v celé v˘‰i i vãetnû úrokÛ. Proto je dÛleÏité identifikovat veﬁejnou podporu jiÏ
pﬁi pﬁípravû projektu, nejpozdûji v‰ak pﬁed podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.
Vhodn˘m pﬁístupem je získání odborného stanoviska od tﬁetích subjektÛ, mezi nûÏ patﬁí poradní názor ÚOHS. V pﬁípadû
pﬁetrvávajících pochybností je nezbytné získat závazn˘ názor Evropské komise.
Následující pﬁíklady by mûly napomoci pﬁi identifikaci veﬁejné podpory jiÏ v dobû pﬁípravy projektu.
Nejprve obecnû. Jak bylo uvedeno, urãující pro identifikaci veﬁejné podpory je naplnûní ãtyﬁ znakÛ, které je moÏné ve
vztahu k tomuto programu upravit následovnû.
1) podpora je poskytnutá z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ – do tûchto prostﬁedkÛ spadají i prostﬁedky evropsk˘ch fondÛ,
proto pﬁi poskytování podpory z tohoto programu je tento bod splnûn vÏdy.
2) udûlení podpory naru‰uje nebo hrozí naru‰ením hospodáﬁské soutûÏe – pokud podpora zv˘hodÀuje nebo
potenciálnû zv˘hodní jakoukoliv ekonomickou ãinnost, tedy nabídku zboÏí nebo sluÏeb na trhu, pak je naplnûn
i tento bod.
3) podpora je selektivní, zv˘hodÀuje urãité podniky nebo odvûtví v˘roby – pokud podpora zv˘hodÀuje konkrétního podnikatele nebo skupinu podnikatelÛ a nejedná se o obecné opatﬁení pﬁiná‰ející v˘hodu v‰em.
4) podpora ovlivní obchod mezi ãlensk˘mi státy – pokud se jedná o podporu ekonomické ãinnosti, vÏdy existuje
moÏnost, Ïe bude ovlivnûn podnikatel z jiného ãlenského státu. Na základû rozhodovací praxe Komise lze u projektÛ, které jsou pouze lokálního, místního v˘znamu tento pﬁeshraniãní efekt vylouãit.
Pﬁíklady projektÛ nezakládajících veﬁejnou podporu
– budování a obnova místních komunikací III. a IV. tﬁídy, pro vodu propustn˘ch komunikací
– obnova veﬁejn˘ch prostranství obce
– parkové úpravy, nákup a v˘sadba veﬁejné zelenû v zastavûném území obce (intravilánu)
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V˘sledky uveden˘ch projektÛ by mûly slouÏit bez rozdílu v‰em osobám, není naplnûn znak zv˘hodnûní urãitého podnikání (ekonomické ãinnosti), proto by projekty nemûly zakládat veﬁejnou podporu.
– nákup techniky pro údrÏbu zelenû v souvislosti s projektem
V˘sledky uveden˘ch projektÛ by mûly slouÏit bez rozdílu v‰em osobám, není naplnûn znak zv˘hodnûní urãitého podnikání (ekonomické ãinnosti10), protoÏe se jedná podporu údrÏby obecné infrastruktury, nicménû nakoupená technika nesmí
b˘t pouÏita na údrÏbu zelenû tﬁetím osobám za úplatu, pak by byli ovlivnûni podnikatelé v této oblasti podnikání. Pﬁi splnûní uvedené podmínky by tyto projekty nemûly zakládat veﬁejnou podporu.
- budování a rekonstrukce vodovodÛ a kanalizací pro veﬁejnou potﬁebu, odpadních vod vodních zdrojÛ
Uvedené typy projektÛ jsou zamûﬁeny na zkvalitnûní infrastruktury uzavﬁen˘ch sítí, které nepodléhají volné konkurenci,
proto je v˘razn˘m zpÛsobem omezen vliv na hospodáﬁskou soutûÏ, která je zaji‰tûna transparentní v˘bûrem provozovatele tûchto sítí. Pﬁiná‰í-li zkvalitnûní podpoﬁené infrastruktury v˘hodu pronajímateli (sníÏené náklady na údrÏbu, lidské
zdroje apod.), je nezbytné upravit smlouvu o pronájmu/provozu podpoﬁené infrastruktury tak, by nebyla v˘hoda z poskytnuté podpory pﬁenesena na provozovatele nebo vyhlásit nové v˘bûrové ﬁízení na provozovatele. Pﬁi splnûní uveden˘ch
podmínek by tyto projekty nemûly zakládat veﬁejnou podporu.
– stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení), nová v˘stavba objektÛ, ploch, vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení k zaji‰tûní obãanského vybavení a sluÏeb v oblasti: ‰kolství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních sluÏeb (napﬁ. kulturní a spolkové domy, klubovny, peãovatelské sluÏby a centra pro seniory), péãe
o dûti (pﬁed‰kolní a mimo‰kolní péãe) vãetnû doprovodn˘ch stravovacích zaﬁízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnoãasov˘ch aktivit, tûlov˘chovy
Projekty v uveden˘ch oblastech nebudou zakládat veﬁejnou podporu, pokud neovlivÀují ekonomické ãinnosti nebo jsou
souãástí základního vzdûlávacího, zdravotnického ãi sociálního systému. Ve‰keré ãinnosti mimo uvedené systémy jsou projekty zakládající veﬁejnou podporu - privátní lékaﬁská ordinace (pokud není obcí zahrnuta do základní zdravotnické péãe),
soukromá základní ãi stﬁední ‰kola, ve které je placeno ‰kolné a není obcí/krajem zaﬁazena do základního vzdûlávacího
systému (pokud tento seznam není, jedná se o ‰koly zﬁízené mûstem-krajem), domovy pro seniory nad rámec systému
základní sociální péãe v mûstû/kraji. Sportovi‰tû a infrastruktura v oblasti kultury je postavena mimo oblast veﬁejné podpory, pokud není zamûﬁena na podnikání a bez dotace by nebyla schopna uveden˘ projekt realizovat, neboÈ není vybíráno vstupné ãi pokr˘vá provozní náklady a je zamûﬁeno pouze na místní obyvatele, kteﬁí v souãasné dobû mají omezenou
nebo nemají Ïádnou moÏnost vyuÏívat podporovan˘ch aktivit.
– stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeãení), nová v˘stavba budov, ploch obãanské vybavenosti
pro veﬁejnou správu a budov hasiãsk˘ch zbrojnic vãetnû rozvodÛ, vytápûní a sociálního zaﬁízení
Projekty na podporu obnovy budov a ploch obãanské vybavenosti, rekonstrukce hasiãsk˘ch zbrojnic apod. nezakládají
veﬁejnou podporu, neboÈ se nejedná o zv˘hodnûní ekonomické ãinnosti.
– multifunkãní domy
1. Projekty multifunkãních domÛ lze rozdûlit podle plánovan˘ch aktivit
a. na neekonomické ãinnosti (pﬁi splnûní dal‰ích podmínek poskytnout míru jako pro projekty nezakládající
veﬁejnou podporu)
b. ãásteãnû na ekonomické ãinnosti (je-li nemovitost z vût‰í ãásti vyuÏívána pro neekonomické ãinnosti, pak se
od celkov˘ch v˘dajÛ odeãte podíl na plochu vyuÏívanou pro ekonomické ãinnosti a na zbylou ãást ploch - zpÛsobilé v˘daje se poskytne míra jako pro projekty nezakládající veﬁejnou podporu)
c. na ekonomické ãinnosti (aplikovat pravidla pro veﬁejnou podporu)

11
Ekonomickou ãinností se rozumí soustavná ãinnost v˘robcÛ, obchodníkÛ a osob poskytujících sluÏby, vãetnû dÛlní ãinnosti a zemûdûlské v˘roby a soustavné ãinnosti vykonávané podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ, zejména nezávislé ãinnosti vûdecké, literární, umûlecké,
vychovatelské nebo uãitelÛ, jakoÏ i nezávislé ãinnosti lékaﬁÛ, právníkÛ, inÏen˘rÛ, architektÛ, dentistÛ a úãetních znalcÛ. Za ekonomickou
ãinnost se také povaÏuje vyuÏití hmotného a nehmotného majetku za úãelem získání pﬁíjmÛ, pokud je tento majetek vyuÏíván soustavnû. Samostatnû uskuteãÀovanou ekonomickou ãinností není ãinnost zamûstnancÛ nebo jin˘ch osob, kteﬁí mají uzavﬁenou smlouvu se
zamûstnavatelem, na základû níÏ vznikne mezi zamûstnavatelem a zamûstnancem pracovnûprávní vztah.
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2. Ovûﬁit dostupnost alternativních prostor v regionu
a. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitû existuje a je disponibilní (nepodpoﬁit)
b. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitû existuje, ale není disponibilní (podpoﬁit jako projekt veﬁejné podpory)
c. infrastruktura v daném rozsahu a kvalitû neexistuje (pﬁi splnûní dal‰ích podmínek moÏno poskytnout míru
jako pro projekty nezakládající veﬁejnou podporu)
3. Podmínit pronájem na ekonomické ãinnosti v˘bûrov˘m ﬁízením (aby byla urãena trÏní cena pronájmu a nedocházelo k pﬁenosu v˘hody (podpory) na dal‰í subjekty)
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P¤ÍLOHA 11
Definice mikropodnikÛ, mal˘ch, stﬁedních a velk˘ch podnikÛ

(V˘tah z doporuãení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kvûtna 2003 o definici mal˘ch a stﬁedních podnikÛ, Úﬁ. vûst. ã. L 124,
20. 5. 2003, s. 36)

âlánek 1
Podnik
Podnikem se rozumí subjekt vykazující ekonomickou ãinnost, bez ohledu na jeho právní formu. K tûmto subjektÛm patﬁí
zejména osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné a rodinné podniky vykonávající ﬁemeslné ãi jiné ãinnosti a veﬁejné obchodní
spoleãnosti nebo sdruÏení, u kter˘ch je ekonomická ãinnost hlavním pﬁedmûtem podnikání.

âlánek 2
Poãet zamûstnancÛ a finanãní hranice vymezující kategorie podnikÛ
1.

2.
3.

Kategorie mikropodnikÛ, mal˘ch a stﬁedních podnikÛ (MSP) je sloÏena z podnikÛ, které zamûstnávají ménû neÏ 250
osob a které vykazují roãní obrat do 50 milionÛ EUR, pﬁípadnû celkovou roãní bilanãní sumu nepﬁesahující 43 milionÛ EUR.
V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zamûstnávají ménû neÏ 50 osob a jejichÏ
roãní obrat, pﬁípadnû celková roãní bilanãní suma, nepﬁevy‰uje 10 milionÛ EUR.
V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které zamûstnávají ménû neÏ 10 osob a jejichÏ
roãní obrat, pﬁípadnû celková roãní bilanãní suma, nepﬁevy‰uje 2 miliony EUR.

âlánek 3
Druhy podnikÛ, které jsou brány v potaz pﬁi v˘poãtu poãtu zamûstnancÛ a finanãních hodnot
1.
2.

3.
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„Samostatné podniky" jsou v‰echny podniky, které nejsou zaﬁazeny mezi partnerské podniky ve smyslu odstavce 2
ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.
„Partnerské podniky" jsou v‰echny podniky, které nejsou klasifikovány jako propojené podniky ve smyslu odstavce
3 a mezi kter˘mi existuje následující vztah: podnik (podnik v rámci majetkové struktury nadﬁazen˘) vlastní, sám nebo
spoleãnû s jedním ãi více propojen˘mi podniky ve smyslu odstavce 3, 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku (podnik v rámci majetkové struktury podﬁazen˘).
Podnik v‰ak mÛÏe b˘t zaﬁazen mezi samostatné podniky, a nemá tím pádem Ïádn˘ partnersk˘ podnik, pﬁestoÏe je
následujícími investory tato hranice 25 % dosaÏena nebo je tato hranice pﬁekroãena za pﬁedpokladu, Ïe tito investoﬁi nejsou jednotlivû ani spoleãnû propojeni ve smyslu odstavce 3 s dan˘m podnikem:
a) veﬁejné investiãní spoleãnosti, spoleãnosti pracující s rizikov˘m kapitálem, jednotlivci ãi skupiny jednotlivcÛ provozujících bûÏnou ãinnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které investují akciov˘ kapitál do nekotovan˘ch podnikÛ (andûlské podniky), za pﬁedpokladu, Ïe celkové investice tûchto andûlsk˘ch podnikÛ do stejného podniku ãiní maximálnû 1.250.000 EUR,
b) university nebo nezisková v˘zkumná stﬁediska,
c) institucionální investoﬁi vãetnû regionálních rozvojov˘ch fondÛ,
d) samostatné místní samosprávy s roãním rozpoãtem niÏ‰ím neÏ 10 milionÛ EUR a s ménû neÏ 5.000 obyvatel.
„Propojen˘mi podniky" se rozumûjí podniky, mezi nimiÏ existuje nûkter˘ z následujících vztahÛ:
a) podnik vlastní vût‰inu akcionáﬁsk˘ch nebo ãlensk˘ch hlasovacích práv v jiném podniku,
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat vût‰inu ãlenÛ administrativního, ﬁídicího nebo dozorãího orgánu jiného podniku,

c)

podnik má právo uplatÀovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavﬁené s dan˘m podnikem nebo
dle ustanovení v memorandu nebo ve stanovách tohoto podniku,
d) podnik, kter˘ je akcionáﬁem nebo ãlenem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou uzavﬁenou s jin˘mi
akcionáﬁi nebo ãleny daného podniku vût‰inu akcionáﬁsk˘ch nebo ãlensk˘ch hlasovacích práv v pﬁíslu‰ném podniku.
Pﬁedpokládá se, Ïe rozhodující vliv není uplatÀován, pokud investoﬁi uvedení v odst. 2 druhém pododstavci nejsou zapojeni pﬁímo ãi nepﬁímo do ﬁízení daného podniku, aniÏ jsou tím dotãena jejich práva jakoÏto zainteresovan˘ch osob.
Podniky, mezi nimiÏ a jedním ãi více dal‰ími podniky nebo mezi nimiÏ a nûkter˘m z investorÛ uveden˘ch v odstavci 2 existuje nûkter˘ ze vztahÛ popsan˘ch v prvním pododstavci, jsou rovnûÏ povaÏovány za propojené.
Podniky, které mají jeden ãi více takov˘ch vztahÛ s fyzickou osobou nebo se skupinou fyzick˘ch osob, které jednají spoleãnû, jsou taktéÏ povaÏovány za propojené podniky, pokud svou ãinnost nebo ãást své ãinnosti vykonávají na stejném
trhu nebo na sousedních trzích.
Za „sousední trh" se povaÏuje trh pro v˘robky nebo sluÏby, kter˘ je pﬁímo nadﬁazen˘ nebo podﬁazen˘ relevantnímu trhu.
4.
S v˘jimkou pﬁípadÛ uveden˘ch v odst. 2 druhém pododstavci nemÛÏe b˘t podnik povaÏován za MSP, jestliÏe je 25 %
nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv pﬁímo nebo nepﬁímo ovládáno, spoleãnû ãi jednotlivû, jedním ãi
více veﬁejn˘mi orgány.
5.
Podniky mohou vydat prohlá‰ení o svém postavení jako samostatn˘ podnik, partnersk˘ podnik nebo propojen˘ podnik s uvedením údajÛ t˘kajících se horních hranic vymezen˘ch v ãlánku 2. Prohlá‰ení mÛÏe b˘t vydáno i v pﬁípadû,
Ïe kapitál je rozdûlen zpÛsobem, kter˘ neumoÏÀuje pﬁesné urãení toho, kdo jej vlastní; v takovém pﬁípadû mÛÏe
podnik v dobré víﬁe prohlásit, Ïe lze oprávnûnû pﬁedpokládat, Ïe podnik není vlastnûn z 25 % ãi z více procent jin˘m
podnikem ani spoleãnû podniky vzájemnû mezi sebou propojen˘mi. Tato prohlá‰ení jsou vydávána bez toho, Ïe by
tím byly dotãeny kontroly a ‰etﬁení provádûná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Spoleãenství.

âlánek 4
Údaje pouÏité pﬁi v˘poãtu poãtu zamûstnancÛ a finanãních hodnot a sledované období
1.

2.

3.

Údaji pouÏit˘mi pﬁi v˘poãtu poãtu zamûstnancÛ a finanãních hodnot jsou údaje t˘kající se posledního schváleného
úãetního období vypoãtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz od data uzavﬁení úãtÛ. âástka
zvolená za v˘‰i obratu je vypoãítána bez danû z pﬁidané hodnoty (DPH) a bez dal‰ích nepﬁím˘ch daní.
V pﬁípadech, kdy podnik k datu uzavﬁení úãtÛ zjistí, Ïe poãet jeho zamûstnancÛ za dané roãní období oproti hranici pro poãet pracovníkÛ vzrostl nebo poklesl nebo Ïe do‰lo k pﬁekroãení finanãní hranice uvedené v ãlánku 2, nepovede tato skuteãnost ke ztrátû ãi získání statutu stﬁedního nebo malého podniku ãi mikropodniku, jestliÏe tyto hranice nejsou pﬁekroãeny po dobu dvou po sobû jdoucích úãetních období.
V pﬁípadû novû zaloÏen˘ch podnikÛ, jejichÏ úãty dosud nebyly schváleny, jsou údaje pouÏité pﬁi v˘poãtu odvozeny
z odhadÛ uãinûn˘ch v dobré víﬁe v prÛbûhu úãetního období.

âlánek 5
Poãet zamûstnancÛ
Poãet zamûstnancÛ odpovídá poãtu roãních pracovních jednotek, tzn. poãtu osob, které byly v daném podniku nebo
jeho jménem zamûstnány na pln˘ pracovní úvazek po cel˘ sledovan˘ rok. Práce osob, které nepracovaly po cel˘ rok,
práce osob, které pracovaly na ãásteãn˘ úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníkÛ jsou zapoãítány jako zlomky roãních pracovních jednotek. Personál tvoﬁí:
a)
zamûstnanci,
b)
osoby pracující pro podnik v podﬁízeném postavení, které jsou povaÏovány za zamûstnance v souladu s vnitrostátními právními pﬁedpisy,
c)
vlastníci-vedoucí pracovníci,
d)
spoleãníci zapojení do bûÏné ãinnosti podniku, kteﬁí vyuÏívají finanãních v˘hod plynoucích z fungování podniku.
Uãni nebo studenti, kteﬁí jsou zapojeni do odborné pﬁípravy na základû smlouvy o uãÀovském nebo odborném vzdûlávání, se nezahrnují mezi zamûstnance. Délka mateﬁské nebo rodiãovské dovolené se nezapoãítává.
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âlánek 6
Sestavování údajÛ o podniku
1.
2.

3.

4.
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V pﬁípadû samostatného podniku jsou údaje vãetnû poãtu zamûstnancÛ sestaveny v˘luãnû na základû úãetních záznamÛ daného podniku.
Údaje, vãetnû poãtu zamûstnancÛ, podniku, kter˘ má partnerské podniky nebo propojené podniky, jsou sestaveny
na základû úãetních záznamÛ a dal‰ích dat podniku nebo na základû konsolidované úãetní závûrky podniku, je-li
sestavována, nebo konsolidované úãetní závûrky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
K údajÛm uveden˘m v prvním pododstavci jsou pﬁipojeny údaje o ve‰ker˘ch partnersk˘ch podnicích daného podniku, které jsou mu bezprostﬁednû nadﬁazeny nebo podﬁazeny. Souhrn odpovídá procentuální ãásti podílu na kapitálu ãi na hlasovacích právech (podle toho, která z hodnot je vy‰‰í). V pﬁípadû kﬁíÏového vlastnictví se pouÏije vy‰‰í procentuální ãást.
K údajÛm uveden˘m v prvním a druhém pododstavci je pﬁipojeno 100 % hodnot v‰ech podnikÛ, které jsou s dan˘m
podnikem pﬁímo ãi nepﬁímo propojeny, pokud tyto hodnoty nejsou jiÏ zahrnuty do konsolidované úãetní závûrky.
Pro úãely pouÏití odstavce 2 jsou údaje o partnersk˘ch podnicích daného podniku získány z úãetních záznamÛ tûchto partnersk˘ch podnikÛ a z ostatních jejich dat, pﬁípadnû z konsolidované úãetní závûrky, pokud byla sestavena.
K tûmto údajÛm je pﬁipoãteno 100 % hodnot podnikÛ, které jsou s tûmito partnersk˘mi podniky propojeny, jestliÏe
jejich hodnoty nebyly zahrnuty do konsolidované úãetní závûrky.
Pro úãely pouÏití stejného odstavce 2 jsou data o podnicích, které jsou s dan˘m podnikem propojeny, získány z jejich
úãetních záznamÛ a z ostatních jejich údajÛ, pﬁípadnû z konsolidované úãetní závûrky, pokud byla sestavena.
K tûmto údajÛm jsou pomûrn˘m zpÛsobem pﬁipoãteny hodnoty v‰ech pﬁípadn˘ch partnersk˘ch podnikÛ propojeného podniku, které se nacházejí bezprostﬁednû v˘‰e nebo níÏe od nûj, jestliÏe jejich údaje nebyly zahrnuty do konsolidované úãetní závûrky, v procentuálním vyjádﬁení odpovídajícím alespoÀ procentuálnímu vyjádﬁení urãenému
v souladu s odst. 2 druh˘m pododstavcem.
JestliÏe v konsolidované úãetní závûrce nejsou zveﬁejnûny údaje o poãtu zamûstnancÛ daného podniku, je poãet
zamûstnancÛ vypoãítán pomûrn˘m zpÛsobem z údajÛ partnersk˘ch podnikÛ daného podniku a k získané hodnotû
jsou pﬁipoãteny hodnoty z podnikÛ, s nimiÏ je dan˘ podnik propojen."

P¤ÍLOHA 12
âestné prohlá‰ení Ïadatele pﬁi podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova âR

V pﬁípadû, Ïe k pﬁedloÏenému projektu bylo jako povinná pﬁíloha pﬁedloÏeno ohlá‰ení stavby dle zákona ã. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ:
- prohla‰uji, Ïe ohlá‰ení stavby nebylo ze strany stavebního úﬁadu rozporováno (zmûnûno).

Jsem si vûdoma(a), Ïe po zji‰tûní nepravdivost obsahu tohoto ãestného prohlá‰ení bude ukonãena administrace.

V …………………………….

dne …………………

…………….........………………...………..
Podpis Ïadatele / statutárního orgánu1

1

Podpis úﬁednû ovûﬁen˘ v pﬁípadû, Ïe Ïadatel / statutární orgán nepodepisuje ãestné prohlá‰ení na Regionálním odboru
SZIF.
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Poznámky:
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