
5. VÝZVA PRV 2022

Seminář pro žadatele 8. 2. 2022



Základní údaje

Termín vyhlášení výzvy: 10. 1. 2022

Příjem žádostí: 17. 1. – 14. 3. 2022

Termín registrace na RO SZIF: 31. 5. 2022

Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč



Vyhlášená opatření

alokace

F1 Podpora zemědělských podniků 3 394 248,- Kč

F2 Zpracování a uvádění na trh zem. prod. 1 208 450,- Kč

F5 Pozemkové úpravy 1 719 693,- Kč

F6 Podpora nezemědělských činností 1 333 685,- Kč

F9 Základní služby a obnova vesnic 7 329 476,- Kč



F1 Podpora zemědělských podniků

Žadatel: Zemědělský podnikatel

Výše dotace: 50 % , 60 % (mladý začínající zemědělec)

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje

• stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě

• nákup nemovitosti

Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-1-platn%C3%A1-
od-26.4.2018.pdf



F2 Zpracování a uvádění na trh zem. prod.

Žadatel: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh, a vývoji
zemědělských produktů

Výše dotace: 35 %, 45 %, 50 % (dle typu příjemce a zpracovávaného produktu)

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje
• stroje, nástroje, technologie pro zpracování produktů, finální balení a značení

produktů
• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
• investice související se skladováním zpracovávaného produktu
• Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
• investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu
• Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
• nákup nemovitostí
Pref. Kritéria: zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-2-Platn%C3%A1-od-

10.5.2018.pdf



F5 Pozemkové úpravy
Žadatel: obec nebo zemědělský podnikatel

Výše dotace: 100 % výdajů ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje

Oblast podpory: realizace plánů společných zařízení na základě návrhu schválených pozemkových
úprav (zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření k
ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability

• zemní a stavební práce včetně přesunů hmot
• stavební materiál
• nákup, výsadba a zajištění zeleně
• zařízení staveniště
• přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury
• průzkumné a projekční práce

• Pref. Kritéria: zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2019/04/F5-Platn%C3%A1-od-
20.3.20191.pdf



F6 Podpora nezemědělských činností

Žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky 
ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

Výše dotace: 25% velké podniky, 35 % střední podniky, 45 % malé podniky

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje vybraných
činností dle klasifikace CZ-NACE

• Stavební obnova
• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělskou činnost
• Nákup nemovitostí
• Doplňující výdaje (úprava povrchů, oplocení, výsadba doprovodné zeleně)- max

30 % výdajů ze kterých je stanovena dotace

Pref. Kritéria: zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-6-platn%C3%A1-od-
10.5.2018.pdf 



F9 Základní služby a obnova vesnice – MŠ, ZŠ

Žadatel: Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí / svazkem obcí, školské
právnické osoby nezřízené krajem či státem

Výše dotace: 80 %

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout na investiční výdaje a drobný dlouhodobý
hmotný majetek

• Rekonstrukce ZŠ a MŠ, i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického 
zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky – pouze MŠ

• Pořízení technologií a dalšího vybavení ZŠ a MŠ či stravovacího zařízení
• Doplňující výdaje (úprava povrchů, parkovací stání, venkovní mobiliář v případě ZŠ, 

oplocení ) MAX 30 % výdajů
• Nákup nemovitosti

Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2021/12/F9-platn%C3%A1-
od-7.-12.-2021.pdf



F9 MŠ, ZŠ – další podmínky

• Soulad s program rozvoje obce

• Nedochází k navýšení kapacity MŠ / ZŠ

• Pro ZŠ lze podpořit kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní
knihovny (ne – knihy), technické místnosti, družiny, jídelny, související zázemí a související úprava
budovy školy.

• MŠ nezřízené obcí pouze v režimu podpory de minimis

• Nezpůsobilý výdaj – sportoviště a zázemí pro sport, kotle na uhlí / plyn / biomasu, tepelná
čerpadla, solární kolektory

• Výdaje na opláštění budovy (fasáda, okna, střecha) nesmí přesahovat 200 000 Kč.

• Podpora je poskytována ZŠ / MŠ na její hlavní činnost. Předmět dotace může být využit i na vedlejší
činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové využívané kapacity



F9 Základní služby a obnova vesnice – spolky, 
spolková zařízení + knihovny

Žadatel: Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí / svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s,
nadace, registrované církve a náboženské společnosti

Výše dotace: 80 %

Režim podpory: de minimis (nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období 
překročit 200 000 EUR)

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout na investiční výdaje a drobný dlouhodobý hmotný majetek

• Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven

• Nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí

• Pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven

• Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní 
stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, 
ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení



F9 Základní služby a obnova vesnice – spolky, 
spolková zařízení + knihovny
Způsobilé výdaje: doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch

a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky
či kuchyňské kouty včetně základního vybavení - MAX 30 %.

Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2021/12/F9-platn%C3%A1-od-7.-12.-2021.pdf

F9 DALŠÍ PODMÍNKY - spolky, spolková zařízení + knihovny

• Soulad s program rozvoje obce

• Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.

• NNO - s historií alespoň dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS

• Nezpůsobilý výdaj – sportoviště a zázemí pro sport, kotle na uhlí / plyn / biomasu, tepelná 
čerpadla, solární kolektory.

• Pro stavební výdaje – podmínka vlastnictví, spoluvlastnictví min. 50 %, věcné břemeno, právo 
stavby

• Pokud žadatel obce tak provozovatelem spolkové činnosti nemusí být sám žadatel, a to za 
podmínky, že je předmět dotace využíván pouze k volnočasovým aktivitám 

• Limit na opláštění budov (fasáda, okna, střecha) 200 000 Kč

• Předmětem podpory: obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, klubovny, sokolovny a orlovny 
včetně obecních knihoven 

http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2021/12/F9-platn%C3%A1-od-7.-12.-2021.pdf


DOTACI NELZE POSKYTNOUT NA:
• Pořízení použitého movitého majetku
• zeměděl. investice jako: nákup  platebních nároků, zeměděl. produkčních práv, 

nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, 
• DPH u plátců DPH za předpokladu zda si ho mohou nárokovat u finančního 

úřadu
• Prosté nahrazení investice
• Kotle na biomasu a bioplynové stanice
• Závlahové systémy včetně těch ve sklenících, foliovnících, kontejnerovnách a 

studny
• Výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury
• Zpracování produktů rybolovu, akvakultury a medu
• Obnova vinic
• Oplocení vinic a sadů
• 3 určité technologie pro zpracování vinných hroznů
• Nákup vozů kategorie L, M a N (vyjma fiche 6)
• Technologie k výrobě elektrické energie



OBECNÉ PODMÍNKY

• Žadatel podává pouze 1 žádost na danou fichi

• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni 
podání žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny nejpozději do data předložení 
žádosti o platbu

• Skutečnosti, za které žadatel obdržel preferenční body, jsou pro žadatele 
závazné od data podání žádosti o dotaci (závazná 5 let – udržitelnost

• Vázanost projektu na účel 5 let od převedení dotace na účet příjemce dotace

• Vznik nových pracovních míst: vytvoření do 6 měsíců od převedení dotace na 
účet příjemce (udržitelnost 3 roky – malý/střední podnik, 5 let  velký podnik)

• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody



OBECNÉ PODMÍNKY
• Financování projektu si žadatel zabezpečuje z vlastních zdrojů

propláceno po realizaci.

• Hotovostní platba v rámci projektu je možná maximálně do výše 100 000 Kč

• Bezhotovostní platba je možná pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu

• Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie 
(včetně souvisejících objektů)/jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu, v případě 
nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy 
nevykonává svou funkci. 

• 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, výpůjčka a právo stavby. (upřesněno pro každou fichi)

• žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou, u které platí, že nemá skutečného 
majitele dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, musí mít nejpozději k datu 
podpisu Dohody zapsaného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů v souladu se 
zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 



PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
• Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí 

(strategického rozvojového dokumentu) - 1 A4 podpis starosty + daná část programu obce

• Školy - V případě mateřské školy informativní výpis z rejstříku škol a školských zařízení obsahující 
aktuální kapacitu zařízení https://rejstriky.msmt.cz/rejskol (nesmí být starší než 30 kalendářních dní 
před podáním Žádosti o dotaci na MAS 

• 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 (v případě 
veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu + stavebním úřadem 
ověřená projektová dokumentace 

• V případě, že jsou realizovány stavební výdaje, pak půdorys stavby/půdorys dispozice 
technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k 
projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace.

https://rejstriky.msmt.cz/rejskol


Veřejné zakázky a PRV

Příručka pro zadávání zakázek programu 
rozvoje venkova na období 2014–2020

verze 5, červenec 2019



Zakázka

• Zakázka je realizována na základě písemné 
smlouvy/objednávky mezi zadavatelem a jedním či více 
dodavateli, jejímž předmětem je
úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 
provedení stavebních prací.

• Zadavatel je povinen při zadávání zakázky dodržovat 
zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k 
dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného 
zacházení a zákazu diskriminace.



Veřejné zakázky
• Dělení dle předmětu

– Dodávky a služby
• věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou 

součástí zakázky na stavební práce podle odstavce 2.2.4.

• koupě, nájem nebo pacht

– Stavební práce
• poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku

• zhotovení stavby

• poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou 
zadávány společně se stavebními pracemi podle písmene a) nebo 
b). 



Režim veřejné zakázky

• Malého rozsahu

– Do nebo rovna 2 000 000 Kč bez DPH dodávky a 
služby

– Do nebo rovna 6 000 000 Kč bez DPH stavební práce

• Vyšší hodnoty

– Nad 2 000 000 Kč bez DPH dodávky a služby

– Nad 6 000 000 Kč bez DPH stavební práce



Přímý nákup

– Předpokládaná hodnota VZ do 20 000 Kč bez DPH 
(služby, dodávky, stavební práce)

– lze zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit 
objednávku přímo s jedním dodavatelem

– maximální výše 100 000 Kč bez DPH součtu těchto 
samostatných zakázek na projekt.



Cenový marketing a průzkum trhu 

– U zakázek malého rozsahu

– Tabulka s uvedením minimálně 3 dodavatelů, kteří 
poslali nabídku (cenový marketing)

– Automatický průzkum trhu prostřednictvím 
Elektronického tržiště



Tabulka cenového marketingu 



Cenová nabídka

• Datum vytvoření nabídky!

• Dodavatel

• Odběratel

• Předmět nabídky, název výrobku

• Nabídková cena (bez DPH, s DPH)

• Razítko a podpis

• Množství



Cenový marketing a průzkum trhu

• Malý cenový marketing

– Předpokládaná hodnota VZ nepřesáhne 499 000 Kč 
bez DPH

– Dokládáno při žádosti o platbu

• Velký cenový marketing

– Předpokládaná hodnota VZ 500 000 Kč bez DPH nebo 
vyšší

– Dokládáno 63 kalendářních dnů po registraci na SZIF



Které osoby nesmí být vyzvány?

• Osoba blízká, majetkově nebo personálně propojená

• Poddodavatel jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení

• Dodavatel personálně či majetkově propojen s jiným 
dodavatelem v tomtéž výběrovém řízení



Mimo režim ZZVZ

• Otevřená výzva
– Lze zadat bez ohledu na výši veřejné zakázky

– Zveřejnění: Portál farmáře, profil zadavatele, Národní 
elektronický nástroj, Elektronické tržiště, Věstník 
veřejných zakázek

– Oznámením výběrového řízení neomezenému počtu 
dodavatelů
• Takové výběrové řízení považováno za provedené v souladu 

s Příručkou, resp. Pravidly.

– Stačí pouze 1 nabídka (pokud splňuje požadavky)



• Otevřená výzva

• Pokud nastane situace, že zadavatel postupuje v souladu 
se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu (cenový 
marketing, průzkum trhu), ale nemůže doložit výběr 
minimálně ze 3 dodavatelů, a současně nezveřejnil 
zakázku v otevřené výzvě, musí v těchto případech 
realizovat výběrové řízení v otevřené výzvě.



Výběrové řízení

- Dle příručky zakázky vyšší hodnoty
- Příručka pro zadávání zakázek PRV je pro zadavatele 

závazná.

- Otevřená výzva
- Zveřejnění: Portál farmáře, profil zadavatele, Národní 

elektronický nástroj, Elektronické tržiště, Věstník 
veřejných zakázek

- Zadavatel může výzvu po jejím uveřejnění odeslat 
některým dodavatelům, v takovém případě musí být 
výzva odeslána alespoň 3 dodavatelům.



Zadávací podmínky
• Výzva k podání nabídky

– Identifikace zadavatele
– Název zakázky
– Druh zakázky
– Lhůta  a místo podání
– Předmět zakázky
– Pravidla pro hodnocení
– Způsob jednání s účastníky
– Podmínky a požadavky zpracování nabídky
– Požadavek na zpracování nabídkové ceny
– Doba a místo plnění
– Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští
– Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek dle příručky 



Lhůta pro podání nabídek

• Zakázky malého rozsahu
– Min 10 kalendářních dnů

• Zakázky vyšší hodnoty 
– Min 15 kalendářních dnů a kratší než 30 kalendářních dnů 

v případě zakázek, jejichž předpokládaná hodnota 
dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné 
zakázky

• Lhůta se počítá až dnem, který následuje po 
uveřejnění oznámení



Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

• Zadavatel

• Jiná osoba pověřená zadavatelem

• Komise (jmenuje zadavatel)

Vytvoření protokolu o otevírání,     
posouzení a hodnocení nabídek dle příručky 



Zrušení výběrového řízení

• Nejpozději do uzavření smlouvy

• Povinnost do 3 dnů informovat písemně 
účastníky, kteří podali nabídku

• V době běhu lhůty pro podání nabídek se zruší 
stejným způsobem, jako VŘ zahájeno

• Nutno zrušit VŘ, pokud nebyly obdrženy žádné 
nabídky.



Povinnost uchování dokumentace

– Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v 
listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu 
výběrového řízení, popř. po jeho ukončení vyžaduje tato Příručka, 
včetně nabídek jednotlivých účastníků.

– Výběrové řízení: zadávací podmínky, nabídky podané účastníky, 
protokol o otevírání obálek, smlouva, oznámení o výsledku a 
případném vyloučení, vysvětlení zadávacích podmínek, jmenování 
pověřené osoby nebo komise, doklad o uveřejnění smlouvy

• Zadavatel musí uchovat veškeré originální dokumenty 
související s realizací zakázky nejméně po dobu 10 let od 
proplacení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.



PODÁNÍ ŽÁDOSTI
• Žádost o dotaci je generována z portálu farmáře

https://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.naviga
tion.portallauncher.default

• O zřízení přístupu do portálu farmáře zle zažádat přes datovou schránku 
/ osobně na RO SZIF Brno případně Oddělení příjmu žádostí a LPIS Znojmo

• Žádost se podává elektronicky včetně příloh

• Podrobný postup pro vygenerování a podání žádosti
http://zivepomezi.cz/wp-
content/uploads/2020/05/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani
_na_MAS_a_nasl.pdf

• Slovní popis: Nová podání - Žádosti PRV - projektová opatření - Žádosti o dotaci 
přes MAS – výběr přes MAS – výběr fiche – zadání názvu projektu – generovat 
žádost – PDF. formulář

https://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.navigation.portallauncher.default
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2020/05/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_nasl.pdf


PODÁNÍ ŽÁDOSTI



ADMINISTRACE ŽÁDOSTI

• Kontrola FN a P – kancelář MAS cca 4 týdny, možnost doplnění na výzvu. 
Žadatel má 5 prac. dní na doplnění žádosti

• Věcné hodnocení  - Výběrová komise MAS, během května 2022

• Výběr projektů     - Schválení – výkonná rada MAS s ohledem na alokaci

• Registrace na SZIF - 31. 5. 2022 – vybrané žádosti na MAS

• Administrativní kontrola SZIF – u projektů bez VZ po zaregistrování ŽoD

- u projektů s VZ po doplnění výběr. řízení

• Podpis dohody – předpokládáme nejpozději podzim 2022

• Žádost o platbu – po ukončení fyzické realizace projektu



Kontakty

• Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

• Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020,  rezacova@zivepomezi.cz

mailto:manager@zivepomezi.cz
mailto:rezacova@zivepomezi.cz

