PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Obecné podmínky:
•

•
•
•
•

•
•

kritéria přijatelnosti projektu:
∙ projekt lze realizovat na území příslušné MAS,
∙ projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS.
doba udržitelnosti projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace;
realizace projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace;
místem realizace je místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně souvisejících
objektů) /jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu;
v případě nákupu nemovitosti musí být příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání
žádosti o platbu (vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník
nemovitosti);
realizací projektu vznikne samostatný funkční celek;
pokud způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace překročí 1 000 000 Kč, má žadatel
povinnost prokázat finanční zdraví projektu!!; podmínky hodnocení, definice a výpočet finančního zdraví
jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví zveřejněné na internetových stránkách
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz;

Dotaci nelze poskytnout na:
•

•
•

pořízení použitého movitého majetku – v případě strojů se jedná o stroj, který byl vyroben v období tří let
před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
prosté nahrazení investice.

Přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS:
•
•
•

•

•

•

Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak platný a ke dni předložení přílohy pravomocný
odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace
– prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů
stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová
dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím
měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko
mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie
Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno. Žadatel dodává na
SZIF aktivní .pdf formulář přes Portál farmáře – zvolí typ formulářů dle způsobu vedení účetnictví v plném/
zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidenci. Podklady pro výpočet finančního zdraví se nepředkládají
jako příloha ŽoD, ale samostatně přes nabídku Portálu Farmáře „Finanční zdraví (FZ)“.
Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci
na MAS – prostá kopie.
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Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
∙
∙
Podporované
aktivity

Oprávněný žadatel
Výše způsobilých
výdajů projektu
Výše dotace

∙

∙
∙
∙
∙
∙

Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven,
pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně
obecních knihoven,
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných
ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule,
zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu,
nákup nemovitosti.
Obec nebo svazek obcí,
příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí,
nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.),
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) PO.

50 000 – 5 000 000 Kč
80 % způsobilých výdajů

Podporovány jsou pouze investiční výdaje do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní,
kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a
orlovny) včetně obecních knihoven vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.
Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje se na smlouvy
o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné dotace).

Dotaci nelze poskytnout na:
∙
∙
∙
∙

Hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí
(šaten).
Nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu knihoven včetně základního vybavení.
Kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů.
Nejsou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění
budovy přesahují výši 200 000 Kč.

Další podmínky:
∙
∙

∙
∙
∙
∙

Projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje příslušné obce (strategického rozvojového
dokumentu).
V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel nestátní nezisková organizace – podmínka historie alespoň dvou let před podáním Žádosti o dotaci
na MAS v oblasti, která je předmětem dotace.
Podpora je poskytována v režimu de minimis – za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období
nesmí celková podpora z fondů EU překročit 200 000 EUR.
Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební
výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno a právo stavby.
Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené
technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem,
věcné břemeno a právo stavby.
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