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OBECNÉ INFORMACE
základní komunikační nástroje
kontaktní místa


Portál farmáře



osobní schůzky / konzultace



administrace projektu – datová schránka, pošta, e-mail s elektronickým podpisem,
e-mail s elektronicky podepsanou přílohou, osobní předání oproti podpisu



kontaktním místem pro předkládání dokumentace je MAS / RO SZIF

OBECNÁ PRAVIDLA
vygenerování žádosti  podání žádosti


každý žadatel může podat pouze 1 žádost do každé Fiche



vygenerování žádosti o dotaci ze svého účtu na Portále farmáře



vyplnění žádosti + doložení všech požadovaných příloh



nahlášení odevzdání žádosti v kanceláři MAS



odevzdání ELEKTRONICKÉ verze žádosti (některé přílohy je možné přiložit v
papírové verzi



po podání žádosti žadatel obdrží písemné potvrzení



doporučujeme konzultování žádosti s MAS

OBECNÁ PRAVIDLA
hodnocení žádostí


přijaté žádosti prochází administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti



žadatel může být vyzván v případě zjištěných nedostatků k nápravě (doplnění
max. 2x)



po splnění první fáze hodnocení žádost postupuje do věcného hodnocení



věcné hodnocení provádí členové výběrové komise



hodnotitelé podepisují před zahájením hodnocení etický kodex



hodnocení se provádí dle hodnotících kritériích uvedených ve výzvě



výběr projektů provádí Rada spolku



MAS vrátí žádost včetně příloh (vše elektronicky podepsáno) žadateli 
žadatel odešle přes Portál Farmáře na RO SZIF



doložení realizovaného výběrového řízení na dodavatele / cenový marketing

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských
podniků




Oblast podpory – hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě


investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinou výrobu a školkařskou
produkci



investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu



investice na pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Způsobilé výdaje


007 živočišná výroba



008 rostlinná výroba



009 peletárny pro zemědělský podnik



stavby, stroje a technologie v živočišné, pro rostlinou výrobu a školkařskou výrobu; peletárny,
jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku a nákup nemovitostí

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků


Žadatel




Výše dotace




50 %


+ 10 % mladý začínající zemědělec



+ 10 % pro LFA oblasti (75% výměry podniku v LFA) oblasti čelící přírodním a jiným omezením
znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb.

Minimální výše způsobilých výdajů




zemědělský podnikatel

50 000 Kč/projekt

Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků


Limity


Stáje pro skot – skupinové ustájení – max. 40 tis Kč/ustajovací místo



Stáje pro plemenné býky v produkci individuální ustájení – max. 220.000 Kč/



Stáje pro prasnice nebo plemenné kance – max. 80 tis Kč/ustajovací místo



Stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat – max. 12 tis Kč/ustajovací místo



Stáje pro ovce a kozy – max. 10 tis Kč/ustajovací místo



Dojírny pro krávy – max. 400 tis Kč/místo v dojírně



Dojírny pro ovce a kozy – max. 150 tis Kč/místo v dojírně



Sklady pro potřeby rostlinné výroby – 8 tis Kč/m3 (neplatí pro technologie čištění technologických vod)



Sklady pro potřeby živočišné výroby – 4 tis Kč/m3



Nosné konstrukce chmelnic – max. 1 mil Kč/ha



Nosné konstrukce sadů – max. 330 tis Kč/ha (neplatí pro protikroupové systémy)



Samojízdné zemědělské stroje na sklizeň zeleniny – max. 4 mil Kč/ks



Traktor a samojízdné stroje – max. 2 mil Kč/ks



Zemědělské stroje – přívěsné – max. 1,2 mil Kč/ks



Zemědělské stroje – nesené – max. 500 tis Kč/ks

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků
preferenční kritéria






výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace


50.000 Kč – 1.100.000 Kč

20 bodů



1.100.00. Kč – 1.500.000 Kč

10 bodů



1.500.001 Kč a více

0 bodů

vytvoření pracovního místa


0,5 a více úvazku

20 bodů



0,2 – 0,49 úvazku

10 bodů



0 – 0,19 úvazku

0 bodů

žadatel má zkušenosti s podnikáním


více než 5 let

20 bodů



2 roky – 5 let

10 bodů



méně než 2 roky

0 bodů

FICHE 1 – Podpora zemědělských podniků
preferenční kritéria






propagace MAS Mohelnicko a metody CLLD


min 2 propagace

20 bodů



1 propagace

10 bodů



projekt řeší pouze povinnou publicitu

0 bodů

investice do výroby rostlinných citlivých komodit a živočišné výroby


rostlinná výroba citlivých komodit a živočišná výroba

20 bodů



rostlinná výroba citlivých komodit

10 bodů



živočišná výroba

10 bodů



žádná rostlinná výrobu citlivých komodit ani živočišná výroba, nebo rostlinná
výroba na méně než 25% výměry celkové zemědělské půdy nebo méně než 1 ha, a v
případě živočišné výroby chová méně než 6 VDJ
0 bodů

minimální počet bodů za preferenční kritéria – 50 bodů

FICHE 2 – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů


Oblast podpory - hmotné, nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh


výstavba, rekonstrukce budov vč. nezbytných manipulačních ploch



pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (vč. technologií souvisejících s dohledatelností produktů)



investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování



investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů



investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (vč. investic
do marketingu)



investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

FICHE 2 – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů


Způsobilé výdaje


pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků (vč. technologií souvisejících s dohledatelností
produktů)



výstavba, modernizace a rekonstrukce budov ve vlastnictví žadatele (vč. Manipulačních
ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projeku



investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod



investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů



investice související s uváděním vlastních výrobků na trh včetně marketingu (např.
výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení
prodejen atd.)



pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2



investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu



nákup nemovitosti

FICHE 2 – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů


Způsobilé výdaje


010 zpracování zemědělských produktů (výstupní produkt spadá pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU



011 zpracování zemědělských produktů (výstupní produkt nespadá pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU



012 uvádění zemědělských produktů na trh

FICHE 2 – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů


Žadatel






zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřeb, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a
vývoji zemědělských produktů

Výše dotace


50 % - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je
produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU



35 % (střední podniky) a 45 % (malé a mikro podniky) - v případě, že výstupním
produktem není produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU

Minimální výše způsobilých výdajů


50 000 Kč/projekt

FICHE 2 – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
limity

FICHE 2 – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
preferenční kritéria






výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace


50.000 Kč – 500.000 Kč

20 bodů



500.001. Kč – 1.000.000 Kč

10 bodů



1.000.001 Kč a více

0 bodů

vytvoření pracovního místa


0,5 a více úvazku

20 bodů



0,2 – 0,49 úvazku

10 bodů



0 – 0,19 úvazku

0 bodů

žadatel má zkušenosti s podnikáním


více než 5 let

20 bodů



2 roky – 5 let

10 bodů



méně než 2 roky

0 bodů

FICHE 2 – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
preferenční kritéria






význam a dopad projektu z územního hlediska


nadregionální dopad a význam

20 bodů



regionální dopad a význam

10 bodů



lokální dopad a význam

0 bodů

ocenění výrobku nebo služby regionální značkou, chráněným zeměpisným
označením nebo označením původu


ANO

20 bodů



NE

0 bodů

minimální počet bodů za preferenční kritéria – 50 bodů

FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích
Článek 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh


Oblast podpory


pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např.
stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje
ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje,
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost



výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení

FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích
oprávnění žadatelé




Pořízení techniky a technologií pro lesní hospodářství


držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, jejich sdružení s právní
subjektivitou nebo spolky



obce, právnické osoby zřízené nebo založenými obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí

Nákup koně a vyvážecí vlek za koně




fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo
středním podnikem

Pořízení technického vybavení dřevozpracujících provozoven


fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví (malé a
střední podniky)



obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi



dobrovolné svazky obcí

FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích
výše dotace


výše dotace




50 %

minimální výše způsobilých výdajů


50 000 Kč/projekt

FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích
způsobilé výdaje


stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
porostů včetně přibližování



stroje ke zpracování potěžebních zbytků



stroje pro přípravu půdy před zalesněním



stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost



stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest



mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví



výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické
vybavení



nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích
limity



Povinné prvky lesnické nástavby UKT: rampovač, ochrana obsluhy podle standardů FOPS a OPS,
ochranná vana podvozku, ochrana nádrže traktoru, ochrana výfuku traktoru, bubnový naviják
montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu (nebo ekvivalent navijáku – např. svěrný
rám)

FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích
preferenční kritéria






výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace


50.000 Kč – 450.000 Kč

20 bodů



450.001 Kč – 800.000 Kč

10 bodů



800.001 Kč a více

0 bodů

Smlouva o partnerství


uzavřena

20 bodů



neuzavřena

0 bodů

Výměra obhospodařovaných lesních pozemků


30 ha a více

20 bodů



10 ha – 29,9 ha

10 bodů



méně než 10 ha/nedoložen LV, nájemní smlouva

0 bodů

FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích
preferenční kritéria




Objem ročního pořezu provozovny


0 m3 - 500 m3 ; 0 m3 - 500 m3; příloha nedoložena

0 bodů



501 m3 - 2500 m3

10 bodů



2501 m3 - 5000 m3

20 bodů

Minimální počet bodů za preferenční kritéria – 30 bodů

KONTAKTY
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Mgr. Jitka Macháčková – tel: 731 104 001
manažer programového rámce PRV

Lenka Vlasová – tel: 777 468 999
manažer MAS
Ing. Adéla Klásová – tel: 775 882 858
e-mail pro elektronickou komunikaci – masmohelnicko@email.cz
sídlo kanceláře MAS – Moravičany 330, 789 82 Moravičany

DĚKUJEME ZA POZORNOST

