z.s.
Spálené Poříčí, 10.6. 2020

Alokace
F2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání
Příjem žádostí o dotaci

2 200 000 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 do vybraných nezemědělských podnikatelských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky (do 50 zaměstnanců, do
10 mil. EUR roční obrat, nebo roční bilanční suma), zemědělští podnikatelé
45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (mikropodniky a malé podniky)
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Oblast podpory
Podporovány jsou investice do vybraných nezemědělských podnikatelských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

C
S výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví
výroby syntetických vláken a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40
Výroba zbraní a střeliva
FS výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost
G
S výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách
I4

J
S výjimkou oddílů 60 a 61
M
S výjimkou oddílu 70
N 79
N 81
S výjimkou skupiny 81.1
N 82.1
N 82.3
N 82.92 P 85.59
R 93
S 95
S 96

j.n.
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Mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu:
- Venkovská turistika – žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází
objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok
- Ubytovací kapacity – ubytovací kapacita ve vlastnictví žadatele, ubytovací kapacita je
součástí projektu, případně má žadatel uzavřenou smlouvu o spolupráci s
provozovatelem ubytovací kapacity (v docházkové vzdálenosti)

6

- stavební obnova či nová výstavba provozovny, zázemí, malokapacitního ubytovacího
zařízení (včetně stravování, dalších ploch a budov v rámci turistické infrastruktury,
sportoviště atd.)
- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení (včetně užitkové vozy kategorie N1 bez
podkategorie G, hardware, software)
- doplňující výdaje, které jsou součástí projektu (úprava povrchů, odstavná a parkovací
stání, oplocení, doprovodná zeleň atd.) – max. 30 % výdajů projektu
- 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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- Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE)
- Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství)
mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací
kapacitu
- V případě uvádění produktů na trh, nesmí se jednat o produkty, které jsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU
- V případě zpracování produktů, nesmí být výstupem produkty, které jsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU
- Dotaci nelze poskytnout na podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup
zemědělských a lesnických strojů
- Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst.
c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a dále o
zařízení s kapacitou nejméně 6 pevných lůžek, maximálně však 40 pevných lůžek
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- Žadatel musí dodržet kategorii podniku, kterou deklaroval při podání ŽoD na MAS, i ke
dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace
- V případě, že se na území obce, ve které je realizován projekt týkající se ubytování,
vybírají místní poplatky z cestovního ruchu, se žadatel přihlásí k poplatkové povinnosti
obce, a to nejpozději k datu předložení ŽoP na MAS
- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 %
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby. V případě pozemku pod
stavbou je přístupný také nájem
- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou
umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50 % spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno
a právo stavby
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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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- V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 CZ-NACE bez vazby na ubytovací
kapacity, doloží žadatel dokument prokazující, že se v okruhu 10 km od místa
realizace nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok; v
dokumentu musí být uveden popis způsobu výpočtu návštěvnosti
- V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu
výrobního postupu, pak Karta majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být
modernizována
- V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního
sortimentu stávající provozovny, pak Karta majetku znovupoužitého majetku
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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
- Projekt je realizován v obci s nižším počtem obyvatel
- Spolupráce při přípravě, či realizaci projektu y využití výsledků projektu
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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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