
 

   
 

  

 

Seznam příloh předkládaných společně s Žádostí o dotaci na MAS 

Výzva MAS č. PRV 5 

 

Povinné přílohy společné pro všechny Fiche 

 

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti 

nebudou MAS přijaty.  

Některé přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci jsou součástí formuláře Žádosti o 

dotaci. Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci k posouzení 

finančního zdraví, veřejným zakázkám a povinné publicitě, jsou uveřejněny na internetových 

stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání 

Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný (v 

případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu 

(dle obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož 

základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie. 

2) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním 

úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v 

souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá 

kopie (lze předložit v listinné podobě).  V případě, že projektová dokumentace nebude 

doložena v listinné podobě, ale elektronicky přes Portál farmáře, pak projektová 

dokumentace nemusí být ověřena stavebním úřadem. Žadatel na výzvu SZIF, případně 

při kontrole na místě musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné podobě s 

úředním ověřením 

3) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s 

vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou 

projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.  

4) 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.  

5) Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání 

vyžadováno. Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel 

http://www.szif.cz/


 

   
 

  

zvolí typ formulářů v závislosti na způsobu vedení účetnictví nebo daňové evidence. 

Tato příloha je povinná pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace, přesahují 1 mil. Kč. 

6) Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě oblastí ANC - oblasti s 

přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o 

podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými 

zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších 

předpisů), nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité 

kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o 

zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle 

velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv, 

www.szif.cz a www.nadorlici.cz). Přílohu zároveň předkládá i žadatel, který chce 

obdržet body za preferenční kritérium Velikost žadatele.  

7)  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 - prostá kopie. 

8) Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

MAS NAD ORLICÍ na období 2014 – 2020 (vzor zveřejněn na webu MAS) - originál. 

9) V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) nepodléhá/jí řízení stavebního úřadu 

a součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní 

úpravy, doloží žadatel vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není 

zapotřebí stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu - 

prostá kopie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

  

Povinné přílohy pro jednotlivé Fiche stanovené nad rámec společných příloh 

 

 

Fiche 1 Vzdělávání pro podnikání 

1) Doklad o tom, že má žadatel vzdělávání v předmětu své činnosti (není-li součástí povinných 
příloh) 

 

 

 

Fiche 2  Investice do zemědělských podniků 

1) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru 
(vydává krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo 
místně příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy 
předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo 
chov vodní drůbeže (viz Příloha 7 Pravidel) – prostá kopie. 

2) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený 
záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že 
záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu 
k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - prostá kopie. 

 

 

Fiche 6  Neproduktivní investice v lesích 
 

             Doložení PUPFL, další specifické přílohy nejsou požadovány 

 

 

PRV 8 – Spolupráce mezi podnikateli 
 

1. Podnikatelský plán dle osnovy uvedené v Příloze 18 Pravidel 

 

2. V případě záměru c) Velikost sdruženého lesního majetku v držení společníků, dle 

závazného vzoru uvedeného v Příloze 10 Pravidel – je součástí formuláře Žádosti o dotaci. 

 

3. Společenská smlouva podepsaná v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné 

jednání a podepisování za všechny spolupracující subjekty - prostá kopie. Společenská 

smlouva musí obsahovat minimálně následující údaje: Název projektu, Identifikace žadatele 



 

   
 

  

(IČO, bylo-li přiděleno, RČ u fyzických osob nepodnikajících, adresa, kontakty, zastoupení) 

– ve společenské smlouvě bude jednoznačně stanoveno, zda je žadatel vlastník majetku nebo 

jeden ze společníků, který byl pověřen správou společných věcí v případě neujednání 

sdružení majetku (viz kapitola Definice žadatele/příjemce dotace), Identifikace 

spolupracujících subjektů sdružených do společnosti (IČO, adresa, kontakty, zastoupení), 

Stručný a jasný popis projektu spolupráce, Přibližný časový plán, Rozpočet, Jmenování 

správce společných věcí, Soupis vkladů, U všech společníků jednoznačné stanovení činností, 

které budou pro společnost vykonávat, Způsob řešení sporů, rozhodné právo a příslušný soud 

(pro případ sporu mezi stranami, který nelze urovnat smírem),  prohlášení spolupracujících 

subjektů v uskupení, že jsou vzájemně nezávislé, Postup umožňující pozměnění smlouvy. 

 

4. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá 

zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu 

posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů záměru na 

životní prostředí– prostá kopie. V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno 

posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou 

přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Doporučuje 

se toto čestné prohlášení zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace 

projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný 

projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí 

posouzení vlivu záměru na životní prostředí a to ani podlimitně. 

5. Čestné prohlášení žadatele, že společné aktivity vztahující se k projetku doposud 

neprobíhaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

  

Fiche 9  Podpora lokálního odbytu 

1) Podnikatelský plán dle osnovy uvedené v Příloze 18 Pravidel (příloha uveřejněna na 

stránkách MAS Nad Orlicí).  V případě, že je žadatel/spolupracující subjekt v uskupení 

velký podnik, musí žadatel v podnikatelském plánu spolupráce navíc popsat situaci, která 

by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž 

vychází. Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem při 

hodnocení a schvalování investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřní dokumenty, 

kterými se řídil. Žadatel v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných 

investičních projektů za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s 

běžnou mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty podobného 

druhu. Žadatel navíc doloží čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitřní 

návratnost tohoto projektu nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem v 

jiných investičních projektech podobného druhu. 

2) Stanovy, případně zakladatelská listina spolupracujícího subjektu v případě, že 

spolupracující subjekt v uskupení je nestátní neziskovou organizací, která není zapsaná ve 

spolkovém rejstříku (v případě zájmového sdružení právnických osob) nebo ve veřejném 

rejstříku (podle zákona č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). 

3) Smlouva o spolupráci podepsaná v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné 

jednání a podepisování za všechny spolupracující subjekty - prostá kopie. Smlouva o 

spolupráci musí obsahovat minimálně následující údaje: 

 Název projektu 

 Identifikace žadatele (IČO, adresa, kontakty, zastoupení) - žadatel žádá o 

podporu za uskupení spolupracujících subjektů 

 Identifikace spolupracujících subjektů (IČO, adresa, kontakty, zastoupení) 

 Stručný a jasný popis projektu spolupráce 

 Přibližný časový plán 

 Rozpočet 

 Jmenování správce společných věcí 

 Soupis vkladů 

 U všech spolupracujících subjektů v uskupení jednoznačné stanovení činností, 

které budou vykonávat v rámci projektu. V případě vytvoření nebo rozvoje 

KDŘ musí být uvedena jasná identifikace zemědělského podnikatele 

zprostředkovatele a cílových spotřebitelů. V případě vytvoření nebo rozvoje 

místního trhu musí být jasně uvedeno místo vzniku produktu, tj. zemědělský 

podnik, z něhož produkt pochází a dále obce (tj. „hraniční obce“), které 

ohraničují daný poloměr 75km od místa vzniku produktu, který je předmětem 

projektu místního trhu 

 Prohlášení spolupracujících subjektů v uskupení, že jsou vzájemně nezávislé 

 Způsob řešení sporů, rozhodné právo a příslušný soud (pro případ sporu mezi 

stranami, který nelze urovnat smírem) 

 Postup umožňující pozměnění smlouvy 

4) Doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v Žádosti o dotaci – prostá kopie. 

(Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem při hodnocení a 

schvalování investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřními dokumenty, kterými se 

řídí). Žadatel v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných investičních 

projektů za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s běžnou mírou 

návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty podobného druhu. Žadatel 

dále doloží, že výše podpory u přímých výdajů na konkrétní projekty spojené s prováděním 



 

   
 

  

podnikatelského plánu spolupráce odpovídá čistým dodatečným nákladům na realizaci 

investice, a to na základě hypotetického srovnávacího scénáře se situací, kdy by podpora 

nebyla poskytnuta. Dokládá se v případě, že alespoň jedním spolupracujícím subjektem je 

velký podnik. 

5) Čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitřní návratnost tohoto projektu nad 

běžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem v jiných investičních projektech 

podobného druhu. (Část I kapitola 3.5 bod 96 AGRI Pokynů) . 

6) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu 

řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 

nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

– prostá kopie. V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře 

Žádosti o dotaci. Doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat s příslušným úřadem 

(krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si 

vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí a to ani 

podlimitně – originál.  

 

 

 

Nepovinné přílohy stanovené MAS: 

 

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – má vliv pouze na výši bodového 

ohodnocení projektu. 

 Platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních 

organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ 

s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. – prostá kopie. 

Žadatel předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium Žadatel je 

ekologickým zemědělcem.  

 Platný certifikát značky ,,ORLICKÉ HORY – regionální produkt“ – prostá kopie. Žadatel 

předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium Žadatel je v době podání 

Žádosti o dotaci na MAS držitelem regionální značky ,,ORLICKÉ HORY - regionální produkt".  

 Platný certifikát systému bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv vydaný certifikačním 

orgánem (např. BRC, IFS), který je akreditován pro příslušný systém – prostá kopie. Žadatel 

předkládá pouze v případě, že požaduje body za preferenční kritérium Využití šetrných forem 

hospodaření.  

 

 


