Otázky MAS k PRV 24/11/2015
1) V rámci přípravy SCLLD zpracováváme v současné době kapitolu Popis spolupráce mezi MAS na národní
a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce včetně přípravy Fiche pro Programový rámec PRV 20142020. V souvislosti s tím se zabýváme přípravou tézí pro společný projekt. Jak je uvedeno v metodice
„způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kde MAS musí prokázat, že
plánovala provedení konkrétního projektu (max. 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektu
spolupráce)“.
V souvislosti s tím, bychom rádi požádali o upřesnění pojmu „technická podpora projektů spolupráce“ a
vymezení způsobilých aktivit?
Technická podpora projektů spolupráce, resp. předběžná technická podpora se vztahuje pouze na MAS,
jejíž SCLLD byla schválena z PRV. Výdaje realizované v souvislosti s projektem spolupráce jsou způsobilé
pouze do podání Žádosti o dotaci. Jedná se zejména o mzdové výdaje a cesťáky.
2) Vytvořená pracovní místa jsou výsledkový indikátor, který dle MPIN (resp. příslušeného metodického
pokynu ministryně MMR) je povinný pro sledování, ale dosahování plánovaných hodnot není povinné,
nebude sankcionováno. Bude toto platit i u příslušného indikátoru vytvořených pracovních míst v
programovém rámci PRV?
V rámci střednědobého hodnocení bude zhodnoceno plnění tohoto indikátoru, neplnění může mít za
následek odebrání části dotace.
3) Jak vysoká je alokace klíčového projektu z PRV? Je alokace klíčového projektu součástí celkové alokace
pro programový rámec, nebo jsou to peníze navíc?
Klíčové projekty nelze v Programovém rámci PRV realizovat, MAS není v rámci operace 19.2.1 způsobilý
žadatel.
4) Fiche 10 Neproduktivní investice v lesích - Je možné realizovat projekt na území CHKO? Mohou být
příjemcem dotace NNO zaměřené např. na ochranu životního prostředí?
Neproduktivní investice nelze realizovat na zvláště chráněných území, tedy ani v CHKO. Příjemcem dotace
mohou být soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich
sdružení, tedy i nestátní neziskové organizace mohou být žadateli.
5) Máme informaci, že na každých 200 tis. Euro alokace PRV je potřeba vytvořit 1 pracovní místo.
V Metodice pro tvorbu fichí jsou 4 fiche, u kterých je indikátorem vytvořené pracovní místo. Jak naplníme
požadavek na vytvoření pracovních míst, pokud nevybereme žádnou z těchto 4 fichí?
V rámci těchto 4 Fichí musíte sledovat tvorbu pracovních míst, ale nemusíte pracovní místa vytvořit. Pokud
vytvoříte pracovní místa v jiných Fichí, tak tento indikátor doplníte i do těchto Fichí. V rámci celé strategie
musíte vytvořit určitý počet pracovních míst, který odpovídá stanovené alokaci na operaci 19.2.1.
6) Fiche 8, Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích. ad b) „Projekty musí být v souladu
s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy.“ Tento plán získáme kdy a kde? Držitelé lesů o
něm vědí?
Bohužel toto je povinná podmínka z nařízení, která musí být splněna. Plán na ochranu lesů však zatím není
vypracován. Na národní úrovni jsou zatím zpracovány oblastní plány rozvoje lesů, kde jsou zahrnuty
všechny PUPFL.
7) Článek 25_Neproduktivní investice v lesích: Ve vymezení fiche je, že Podpora přispívá k naplňování
Priority 4A Obnova zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblasti sítě Natura 2000. V oblasti
podpory je však uvedeno….“s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000". Máme připraven
projekt na realizaci lesního hřiště s fitness prvky, vybraný pozemek je však v oblasti Natura 2000. Bude
projekt způsobilý k podpoře?
Projekt není způsobilý k podpoře.

8) Kde lze dohledat maximální možnou míru podpory pro jednotlivé fiche? (Výši podpory si může MAS
snížit).
Výše podpory bude stanovena Pravidly pro operaci 19.2.1 a MAS si ji nemůže upravit (ani snížit). Můžeme
poskytnou zatím orientační míry podpory:
- Čl. 14 – 85%
- Čl. 17, odst. 1, písm. a) - 40% +10% LFA +10% mladý zemědělec
- Čl. 17, odst. 1, písm. b) - 40%; v případě, že výstupem procesu je produkt neuvedený v příloze I
Smlouvy - 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% malý podnik
- Čl. 17, odst. 1, písm. c) – Lesnická a Zemědělská infrastruktura - 80%; Pozemkové úpravy - po
modifikaci PRV 100%
- Čl. 19, odst. 1, písm. b) - 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% malý podnik
- Čl. 24 – po modifikaci PRV 100%
- Čl. 25 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - 50%; Neproduktivní investice v
lesích – po modifikaci PRV 100%
- Čl. 26 – 50%
- Čl. 35, odst. 2, písm. c) – 45 %
- Čl. 35, odst. 2, písm. d) - 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% malý podnik
9) Vzhledem k tomu, že v Pravidlech pro 1. kolo PRV nejsou v Operaci 4.1.1 Investice do zemědělských
podniků níže uvedené "podpory" uvedeny, raději se ještě ptáme touto cestou.
Může si zemědělský podnikatel zažádat přes MAS v 19.2.1 o:
A. přebudování seníku na halový sklad zemědělských komodit (vybudování stěn a podlahy)? Ano.
B. Vybudování váhy pro vážení kamionů (pro odvoz zemědělských komodit z vlastní čističky/sušičky)? Ano.
C. rekonstrukce již existující jezdecké haly (rekonstrukce stěn)? Již se nejedná o zemědělskou činnost, ale
o činnost dle čl. 19 – Sportovní, zábavní a rekreační činnosti musí být ve vazbě na venkovskou turistiku a
ubytovací kapacitu.
D. oprava a rekonstrukce stájí pro koně? Ano.
E. Výstavba tzv. ocelokolny jako stání pro zemědělskou techniku (kombajn, traktory apod.)? Ano.
10) 6.4.1 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - Podnikatel v oboru
pohřebních služeb by potřebovat pro svoji činnost vysokozdvižný vozík. Vzhledem k tomu, že podnikatel
pracuje v oblasti služeb, je možné na vysokozdvižný vozík získat dotaci z tohoto programu? Nebo je
vysokozdvižný vozík vždy brán jako forma dopravy bez ohledu na to, k jaké činnosti je využíván?
Je podstatné, pro jakou činnost bude daný výdaj využíván. Pohřební služby jsou aktivitou (CZ-NACE S96),
která bude v rámci článku 19 podporována, tedy pokud bude vysokozdvižný vozík využíván pro potřeby
podnikání v těchto službách, tak je způsobilým výdajem.
11) Čerpání finanční alokace a plnění MI se bude v mid-term hodnocení hodnotit za celý program PRV
nebo dle jednotlivých FICHí?
Hodnocení mid-term musí být provedeno detailně, tedy dle jednotlivých Fichí. Plnění finanční alokace bude
však ŘO sledováno v rámci celého programového rámce PRV.
12) Bude možné v mid-term hodnocení přidat FICHI?
V mid-term hodnocení lze přidat Fichi, pokud bude potřeba doplnění Fiche, musí být však řádně
zdůvodněna. Musí být prokázáno, proč tato potřeba nebyla již při zpracování strategie a vznikla až v rámci
střednědobého hodnocení.
13) Čl. 17, odstavec 1 písm. a) Investice do zemědělských podniků Jsou způsobilým nákladem i závlahy,
nádrže na dešťovou vodu?
Závlahy ve sklenících jsou způsobilým výdajem, ostatní zavlažovací systémy nejsou způsobilé. Nádrže na
dešťovou vodu jsou způsobilé.

14) Čl. 17. Odstavec 1 písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. V PRV je uveden jako
oprávněný žadatel mikro, malý a střední podnikatel. Opravdu v tomto opatření lze podporovat přes MAS i
střední podniky? (50 -250 zaměstnanců)
Přes MAS lze podpořit i velké zpracovatelské podniky. Podpora velkých podniků byla přes PRV vyloučena,
protože z analýzy PRV vyplývala potřeba zvyšování konkurenceschopnosti zejména malých a středních
podniků. Pokud MAS v analýze neidentifikuje stejnou potřebu jako v PRV, tak můžete podpořit nejen
střední, ale i velké podniky.
15) Čl. 24. Odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních opatření v lesích. V PRV na straně 293 je
uvedeno výše podpory 100% ZP, v komentář PS Leader k metodickému pokynu pro tvorbu FICHÍ je
uvedeno, že MAS mohou poskytnout dotaci pouze do výše 85% ZP. Je to tak správně? Přes MAS bude
procento podpory nižší?
V rámci modifikaci PRV budeme požadovat navýšení na 100%, tedy bude možné navýšit podporu u
některých Fichí na 100%, ale zatím není modifikaci schválena.
16) Čl.35, odstavec2, písmeno c) Sdílení zařízení a strojů - Jak se bude zkoumat majetkové propojení v
rámci tohoto opatření?
Mohou pořádat např. 3 zapsaní zemědělci, kteří běžně podnikají ve sdružení či s.r.o. (jednatel pan Novák)
a zapsaný zemědělec pan Novák? Nebo zemědělci, kteří podnikají ve společném sdružení, ale každý má
své IČO?
Pravidla pro spolupráci se zatím připravují. Kontrolu na personální a majetkovou propojenost jsme zatím
neuvažovali, ale po tomto dotazu ji zvážíme.
17) Obec je považována jako žadatel za velký podnik?
Obec dosud byla považována za velký podnik a stejně to tak bude v novém programovém období.
18) Dotaz k Metodice pro tvorbu fichí, Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy
V odstavci b) Oblast podpory realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění
především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životní prostředí a zachování krajinného
rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu
a vodohospodářská opatření.
V indikátorech výsledků je však Délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a
diverzifikaci (km).
Jaké tedy projekty budou moci být v tomto článku realizovány, pouze na cesty nebo i protierozní a
protipovodňová opatření bez návaznosti na km? A jedná se o opatření nejen na pozemcích PUPFL, ale
také v místech se zemědělskou půdou? Např. větrolamy, zpevňování svahů apod.?
Indikátory byly stanoveny pouze povinné zejména ty, které potřebujeme pro výkazy předkládané EK. Vy si
zvolíte odpovídající indikátory pro své Fiche dle vašeho uvážení. V rámci Fiche Pozemkové úpravy lze
realizovat nejen polní cesty, ale i ostatní opatření plánů společných zařízení.
19) Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - Lze mezi „subjekty aktivní ve zpracování
zemědělských produktů“ zařadit i organizace Českého svazu zahrádkářů, popř. Českého svazu chovatelů,
zpracovávající zemědělskou produkci (např. moštování, výroba krmného šrotu, apod.)? Pokud ne,
navrhujeme jejich zařazení mezi příjemce dotace. Nevidíme důvod k jejich diskriminaci.
Způsobilé jsou všechny subjekty aktivní ve zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
20) Budou v rámci SCLLD podporovány komplexní pozemkové úpravy? V programovém dokumentu PRV
se píše, že přes MAS nebudou podporovány. Metodika pro tvorbu fichí je však uvádí.
Pozemkové úpravy lze realizovat v rámci SCLLD – pozemkové úpravy jako aktivity, které budou
implementovány přes MAS, byly v PRV umožněny v rámci 1. modifikace.

21) Kdo jsou oprávnění žadatelé v rámci "Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností"? V Metodice pro tvorbu fichí jsou uvedeny podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a
malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. Platí tedy, že i zemědělci musí být mikropodnik
nebo malým podnikem?
Zemědělský podnikatel může být i střední nebo velký podnik.
22) Nastavení finančního a časového harmonogramu - V příloze 1 „Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje…“ je uvedena věta: „V polovině
období musí být vyčerpána, resp. zazávazkována alespoň polovina předpokládané alokace“. Vyčerpáním
poloviny alokace je myšleno skutečné proplacení poloviny alokace příjemcům v území nebo opravdu pouze
zazávazkování (pouze podepsání Dohody o poskytnutí dotace) odpovídajícího počtu projektů?
Týká se tento požadavek také alokace poskytnuté v rámci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce
místní akční skupiny?
Ne.
Musí být v polovině období vyčerpána, resp. zazávazkována alespoň polovina alokace i v rámci jednotlivých
fichí MAS?
V polovině období by měla být zazávazkována alespoň polovina celkové alokace na operaci 19.2.1. Tato
podmínka musí být dodržena v rámci Programového rámce, nemusí být dodržena v rámci jednotlivých
Fichí.
23) Finanční plán - V metodice pro tvorbu Fiche je u většiny článků ve „Vymezení Fiche“ uvedena Priorita
a prioritní oblast. Jedná se o Prioritu EU a Prioritní oblast, která se vyplňuje do tabulek Finančního plánu?
Ne. Jedná se o prioritu a prioritní oblast opatření M19, tedy o Prioritu 6 a prioritní oblast 6B.
Jaká Priorita EU a Prioritní oblast se má uvádět v článku 44?
Fichi na projekty spolupráce zatím nelze vyplnit do finanční tabulky.
Opatření EZFRV je příslušný článek nařízení EU 1305/2013?
Při vyplnění zjistíte, že se jedná vlastně o operaci a že se zde objevuje pouze 19.2.1.
Nebo máme v těchto tabulkách uvádět jinou prioritu EU a Prioritní oblast, Opatření EZFRV příslušnou k
článku 42 nařízení EU 1305/2013?
Viz výše.
23) Kombinace v rámci článku 17 - Můžeme dát do jedné fiche článek 17, odstavec 1 písmeno a) a článek
17, odstavec 1 písmeno b) (případně další písmena stejného článku)?
Články (tedy ani v rámci písmen) nelze kombinovat. Někde je jiný žadatel či jiná míra podpory, tedy
kombinace není možná.

