z.s.
Spálené Poříčí, 10.6. 2020

Alokace
F1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání
Příjem žádostí o dotaci

1 420 886 Kč

15.6. – 14.8. 2020 prostřednictvím Portálu farmáře

Informace o výzvě na www.mas.nepomucko.cz/vyzvy
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Oblast podpory
Podporovány jsou investice v živočišné i rostlinné výrobě (investice do zemědělských
staveb a technologií, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu)
Zemědělský podnikatel (FO i PO)
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
- navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce
- navýšení o 10 % pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC oblasti)
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- stavby pro zemědělskou výrobu
- technologie pro zemědělskou výrobu
- stroje pro zemědělskou výrobu
- nákup nemovitosti

Kódy způsobilých výdajů
061 zemědělská výroba
041 nákup nemovitosti
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- Projekt lze realizovat na území MAS
- Projekt je v souladu s SCLLD

Další podmínky obecné
- Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace příjemci
- Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny
nemovitosti/technologie/movité majetky, které jsou předmětem projektu. V případě
movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy
nevykonává svou funkci
- Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální počet bodů stanovený
MAS,
- Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek
- V případě nákupu nemovitosti, jako součást výdajů, ze kterých je stanovena dotace, musí
být žadatel vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání ŽoP na MAS
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Další podmínky obecné
- V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo, musí jej vytvořit nejpozději do
6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet a doba udržitelnosti pracovního místa
jsou 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce (5 let v případě velkého podniku)
- V případě novostavby musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli projektu (operace)
- Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze
kterých je stanovena dotace. Přesahují 1 000 000 Kč
- Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu
udržitelnosti projektu
- V rámci jedné Žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy podpory

- Pokud žadatel uplatnil nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) musí dodržet
kategorii podniků, kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS
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- O situování v ANC oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry
pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v ANC oblastech (ke dni podání ŽoD na MAS)
- Předmět projektu (podpory) odpovídá výrobnímu zaměření žadatele (k termínu podání
ŽoP)
- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou
realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje,
technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 %
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby
- Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

- U projektů vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících předpisů, je podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru
se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího
řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo souhlasného
stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
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- V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání
Žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný
odpovídající správní akt stavebního úřadu
- V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu
- Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídající měřítku s vyznačením
rozměrů stavby/technologie, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k
řízení stavebního úřadu
- Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů)
v odpovídajícím měřítku
- Formuláře pro posouzení finančního zdraví
- Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků
(příloha 5 Pravidel) v případě, že žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace )kromě
oblastí ANC)
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- V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký
posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS
- Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě
pořízení mobilních strojů)
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- Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru v případě, kdy předmětem projektu bude
výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (příloha 7
Pravidel)
- U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, sdělení k podlimitnímu
záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr
zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí
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- Vytvoření pracovního místa
- Žadatel nebyl dosud podpořen z PR PRV MAS
- Finanční náročnost projektu
- Realizací projektu dojde k využití stávajícího nevyužívaného objektu
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Kontakt MAS
Michal Arnošt
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí
Tel.: 732 238 702
E-mail: michal.arnost@masnepomucko.cz
Konzultace možné po telefonické dohodě.
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