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VYHLÁŠENÁ VÝZVA V DATECH

 vyhlášení výzvy: 5.6.2020

 příjem žádostí o dotaci: od 8.6.2020

 příjem žádostí o dotaci do 7.7.2020

 termín registrace na RO SZIF: nejpozději 28.8.2020

 výzva zveřejněna na internetových stránkách www.masmohelnicko.cz 

vyhlášené výzvy  PRV (http://masmohelnicko.cz/nova-stranka-3/prv/)



OBECNÉ INFORMACE

základní komunikační nástroje

kontaktní místa

 Portál farmáře

 osobní, telefonické, e-mailové konzultace

 kancelář MAS – Moravičany 330



OBECNÁ PRAVIDLA

vygenerování žádosti  podání žádosti

 každý žadatel může podat pouze 1 žádost do vyhlášené Fiche

 vygenerování žádosti o dotaci ze svého účtu na Portálu farmáře

 odevzdání žádosti o dotaci probíhá elektronicky včetně všech příloh přes Portál farmáře

(některé přílohy je možné doložit v papírové verzi  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 k podpoře provádí Rada spolku

 MAS vrátí žádost, včetně příloh (vše elektronicky podepsáno) žadateli 

žadatel odešle přes Portál Farmáře na RO SZIF



OBECNÁ PRAVIDLA

výběrové řízení vs. cenový marketing

 cenový marketing

 do 500 tis. Kč „malý cenový marketing“ – doložení jeho realizace až při podání žádosti o platbu

 nad 500 tis. Kč „velký cenový marketing“ – doložení jeho realizace po registraci žádosti                    

o dotaci na SZIF

 doložením cenového marketingu se rozumí souhrnná porovnávací tabulka s nabídkami podložená 

písemnou komunikací

 výběrové řízení

 příručka pro zadávání veřejných zakázek (verze 5)

 možná pouze otevřená výzva

 doložení jeho realizace včetně podepsané smlouvy s dodavatelem (smlouvy o dílo)                          

po registraci žádosti o dotaci na SZIF



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 dopravy dříví, 

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, kteří jsou soukromými 

osobami, jejich sdružení s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním 

lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obec, právnické 

osoby zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou 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 (mikro, 

malé a střední podniky)

 obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi

 dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví



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 a vleku za koně k vyvážení dříví) pro 

obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel 

kategorie N s oplenovou ložnou plochou )

 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 

 mokré sklady dříví

 výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické 

vybavení 

 nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu 



FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích

limity 



FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích

limity 



FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích

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

 výměra obhospodařovaných lesních pozemků

 30 ha a více 20 bodů

 10 ha – 29,9 ha 10 bodů

 5 ha – 9,9 ha 5 bodů

 méně než 5 ha 0 bodů



FICHE 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích

preferenční kritéria 

 objem ročního pořezu provozovny

 0 m3 - 500 m3 ; 5001 m3 a více; příloha nedoložena 0 bodů

 501 m3 - 2500 m3 10 bodů

 2501 m3 - 5000 m3 20 bodů 

 doba realizace projektu

 nepřesáhne 12 měsíců 20 bodů

 je delší než 12 měsíců, maximálně však 18 měsíců 10 bodů

 je delší než 18 měsíců 0 bodů

 Minimální počet bodů za preferenční kritéria – 30 bodů



Portál farmáře



Portál farmáře

 zřízení účtu do Portálu farmáře

 RO SZIF Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

 Oddělení příjmu žádostí a LPIS – Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

 žádost doručit osobně; datovou schránkou či e-Podatelnou s elektronickým podpisem

 NAHLÁSIT PLATNÝ, AKTUÁLNÍ E-MAIL



Portál farmáře

 přihlásit  nová podání  žádosti PRV – projektová opatření 

 žádosti o dotaci přes MAS  najít výzvu MAS MOHELNICKO 

 vybrat Fichi pod kterou spadáte  uvést název projektu 

generovat žádost  stáhnout soubor  uložit do PC 



DĚKUJEME ZA POZORNOST

KONTAKTY

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, IROP

Mgr. Jitka Macháčková – tel: 731 104 001

manažer MAS, PRV

Lenka Vlasová – tel: 777 468 999

e-mail pro elektronickou komunikaci – masmohelnicko@email.cz

sídlo kanceláře MAS – Moravičany 330, 789 82 Moravičany


