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1. výzva MAS Moravská cesta 

Program rozvoje venkova 
 

Veškerá dokumentace k výzvě je zveřejněna zde: 

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv/ 

 

Datum vyhlášení výzvy 19. 12. 2016 

Časové rozmezí příjmu 

žádosti 

2. 3. 2017 od 8:00 hod – 17. 3. 2017 do 12:00 hod 

Místo příjmu Žádostí o 

dotaci na MAS 

Náklo 12, 783 32 Náklo 

Termín registrace na RO 

SZIF  

5. 5. 2017 

Seznam vyhlášených Fichí 

včetně předpokládané 

alokace na jednotlivé Fiche 

(v Kč) 

Fiche 1: Podpora investic do živočišné a rostlinné 

výroby 

Alokace 1 063 260 Kč  

Fiche 2: Podpora zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

Alokace 708 840 Kč 

Fiche 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých 

a středních firem a služeb 

Alokace 3 810 015 Kč 

Fiche 5: Podpora investic do lesnických 

technologií a zpracování lesnických produktů 

Alokace 318 978 Kč 

Fiche 6: Ochrana melioračních a zpevňujících 

dřevin 

Alokace 265 815 Kč 

Žadatel není oprávněn předkládat projekty s dotací 

vyšší, než je stanovená alokace na danou Fichi. 

 

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv/
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- Doporučujeme žádost o dotaci před podáním konzultovat na MAS 

- Žadatel musí mít vlastní přístup na Portál farmáře, zde si ze svého účtu vygeneruje 

žádost, kterou společně s přílohami předá na MAS v elektronické podobě  

- Výdaje jsou způsobilé od data registrace žádosti na MAS, tj. v termínu od 2. 3. 2017 

od 8:00 hod – 17. 3. 2017 

- Podpora musí mít motivační účinek. To znamená, že nesmí být zahájeny práce před 

podáním Žádosti o dotaci. Zahájením prací na projektu se rozumí buď zahájení 

činnosti, nebo stavebních prací v rámci investice nebo první právně vymahatelný 

závazek objednat zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt 

nebo činnost stává nezvratnou. 

- Po předložení žádosti probíhá administrativní kontrola, prováděná pracovníky MAS. 

Žadatelé jsou vyzvání k opravě maximálně 2x, na opravu mají vždy 5 pracovních dní. 

- U projektů, které projdou administrativní kontrolou, proběhne hodnocení projektů 

Výběrovou komisí 

- Následně hodnocení potvrdí Výbor spolku a budou oznámeny výsledky 

- Vybrané projekty MAS verifikuje – Žádost o dotaci elektronicky podepíše, povinné i 

nepovinné přílohy elektronicky podepíše, nebo podepíše v papírové podobě a 

naskenuje 

- Potvrzenou Žádost o dotaci a přílohy žadatel nahraje prostřednictvím svého účtu na 

Portálu farmáře a pošle přes svůj účet na RO SZIF Olomouc, nejpozději do termínu 

registrace na RO SZIF, tj. do 5.5.2017. 

- RO SZIF Olomouc provede registraci, datum registrace je 5.5.2017 

- V případě, že se jedná o Žádost o dotaci, pro kterou žadatel neprovádí 

výběrové/zadávací řízení, provede RO SZIF ověření administrativní kontroly, kontrolu 

přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci 

Žádosti o dotaci na RO SZIF 

- V případě, že se jedná o Žádost o dotaci, pro kterou žadatel provádí 

výběrové/zadávací řízení, provede RO SZIF ověření administrativní kontroly, kontrolu 

přijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví až po 

předložení dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení 

Administrace žádostí o dotaci 
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- Na administrativní kontrolu RO SZIF je stanovena lhůta 56 kalendářních dnů, žadatelé 

budou vyzváni k odstranění konkrétních nedostatků, oprava se předkládá nejdříve 

prostřednictvím MAS 

- schvalování Žádostí o dotaci bude probíhat průběžně, nejdříve budou schvalovány 

Žádosti o dotaci, u kterých žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení, následně 

Žádosti o dotaci s výběrovým/zadávacím řízením, 

- V případě, že bude projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, bude žadatel vyzván 

prostřednictvím Portálu farmáře k podpisu Dohody 

 

 

 

- Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 400 000,- Kč bez 

DPH, nebo 500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána 

žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, 

je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit výběrové řízení. Řídí se přitom 

Příručkou pro zadávání veřejných zakázek, která je pro něj závazná 

- na MAS musí žadatel doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/ 

zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci do 7.7.2017.   

 

 

 

- Pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 400 000,- Kč bez DPH, nebo 

500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem 

dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, je žadatel povinen 

postupovat transparentně a nediskriminačně. Za průkazný způsob lze považovat 

záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne 

srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing). 

- Cenový marketing se dodává až současně s Žádostí o platbu 

 

 

 

 

 

 

 

Společné podmínky pro všechny Fiche 

Výběrové/zadávací řízení 

Cenový marketing 

 

Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil Kč, zároveň žadatel není oprávněn 

předkládat projekty s dotací vyšší, než je stanovená alokace na danou Fichi. 

Minimální výše způsobilých výdajů: 50 tis. Kč 
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- Projekt je realizován na území příslušné MAS  

-  Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS – dokládá se nepovinnou přílohou žádosti  

- Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 

dotace 

- V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo, musí vytvořit nové pracovní 

místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek počtu 

nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na 

účet příjemce dotace v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace 

malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 

dotace v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký podnik. 

- Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze 

kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč (podmínky hodnocení, definice a 

výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví) 

- Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu 

udržitelnosti projektu 

 

 

 

 

- V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné 

a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající povolení 

stavebního úřadu. U každého projektu, kde budou stavební práce, bude vyžadováno 

vyjádření stavebního úřadu.  

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

úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu 

- 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 

- 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 

- Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno 

- Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace 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 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS 
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- 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 

- Další přílohy stanovené MAS a SZIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) 

  

je složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční 

obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 43 miliony EUR. 

2. V rámci kategorie MSP je malý podnik vymezen jako podnik, který 

zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 

3. V rámci kategorie MSP je mikropodnik vymezen jako podnik, který 

zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 
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Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

 

Oblast podpory 

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 

zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou 

produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 

výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském 

podniku. 

 

Definice žadatele 

Zemědělský podnikatel. 

 

Druh a výše dotace 

50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Tato míra podpory může být navýšena o    

10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro LFA oblasti 

 

Způsobilé výdaje 

Investiční výdaje:   

- Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě  

- stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu  

- peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku  

- nákup nemovitosti  

 

Další podmínky 

- Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku 

- O situování v LFA oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry 

pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v LFA oblastech 

- 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 

 

 

 

Fiche 1: Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby 

 



                                                                                                                                              

7 

                                      

 

 

 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Oblast podpory 

Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich 

uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně 

nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 

zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic souvisejících se 

skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při 

zpracování. Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice 

související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh a investice do 

zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 

 

Definice žadatele 

- Zemědělský podnikatel  

- výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu 

- výrobce krmiv 

- jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů 

uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 

 

Druh a výše dotace 

35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky a 45 % pro mikro a 

malé podniky 

V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt 

spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, a uvádění zemědělských produktů na trh 

činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Způsobilé výdaje 

Investiční výdaje:   

- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 

úpravu, balení, značení výrobků  

- výstavba, modernizace a rekonstrukce budov  

- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 

surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod  

- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů  

- investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. 

výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen, pojízdné prodejny, prodej ze dvora)  

- pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2  

- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu  

- nákup nemovitosti  

 

Další podmínky 

- Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo 

krmiv; výrobní proces se pak musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků 

uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU  

- Přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 

jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno. 

- Přípustné právní vztahy k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené 

stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 

spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno. 

 

Fiche 2: Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 
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Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Oblast podpory 

investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 

(CZ-NACE) – C,F,G,I,J,M,N,P,R,S 

 

Definice žadatele 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských 

oblastech, jakož i zemědělci. 

 

Druh a výše dotace 

- 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky 

- 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky 

- 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky 

 

Způsobilé výdaje 

Investiční výdaje:   

- stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba 

provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či 

malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v 

rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)  

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

(nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v 

souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného 

majetku do stavu způsobilého k užívání)  

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu 

odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)  

 

Další podmínky 

- Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a 

pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo 

ubytovací kapacitu 

- V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny 

v příloze I Smlouvy o fungování EU 

- O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti 

o dotaci na MAS ukončil stejnou nebo podobnou činnost 

- Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a lesnických strojů (tj. strojů 

označených kategorií T – traktory zemědělské nebo lesnické), fotovoltaické panely 

sloužící pouze pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě 

- Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení s kapacitou nejméně 

6 lůžek, maximálně však 40 lůžek. 

- Přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 

jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné 

břemeno. V případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem. 

- Přípustné právní vztahy k nemovitostem, na, do kterých budou umístěny podpořené 

stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 

spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno. 

- V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či 

nájemní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací 

projektu. 

Fiche 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních 

firem a služeb 
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Článek 26 

Oblast podpory 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na 

lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu 

půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora 

se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně 

technologického vybavení. 

 

Definice žadatele 

V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé (vlastníci, 

nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími 

s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, 

středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými 

nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.  

V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být žadatelem/příjemcem 

dotace rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým 

nebo středním podnikem.  

V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: fyzické nebo právnické 

osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici malého a 

středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné 

svazky obcí. 
 

Druh a výše dotace 

50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Způsobilé výdaje 

Investiční výdaje: 

- stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 

přibližování 

- 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 

- výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení 

- nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu 
 

Další podmínky 

- případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství je žadatel 

vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří 

podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní 

hospodářské osnovy a to na minimální výměře 3 ha 

- Přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, 

jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, věcné břemeno. V případě 

pozemku pod stavbou je přípustný také nájem. Přípustné právní vztahy k 

nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo 

vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, 

nájem, výpůjčka, věcné břemeno 

- Další podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1, str. 68 

Fiche 5: Podpora investic do lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů 

 



                                                                                                                                              

10 

                                      

 

 

 

Článek 25 

Oblast podpory 

Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících 

dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění - oplocenky.  

Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá 

o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté 

platné lesní hospodářské osnovy. 

 

Definice žadatele 

- Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, 

- Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů 

lesních pozemků. 

 

Druh a výše dotace 

50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Způsobilé výdaje 

Investiční výdaje - částečná úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické 

ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, které byly 

vysazené v souladu s projektem obnovy. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. 

Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky. 

 

Další podmínky 

- Projekt lze realizovat na lesních pozemcích mimo imisní oblasti A a B stanovené dle 

vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. 

- Lesní pozemky, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným 

lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou 

- Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu 

- Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 

realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, 

nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno. 

 

Fiche 6: Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin 
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Pravidla v operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje:  

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921 

 

Registrace žadatele do Portálu farmáře: 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-

pristup-na-portal-eagri.html 

 

Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staze

ni%2Fprv2014%2F1442917434803%2F1442917718469.pdf 

 

Příručka pro zadávání veřejných zakázek: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni

%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2F1482132707546.pdf 

 

Příručka pro publicitu PRV 20014-2020:  

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staze

ni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Fpravidla%2F1482132211824%2F1482132290

414.pdf  

 

Upozorňujeme, že s ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování 

dotací ze strany SZIF může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích 

i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a pro 

žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY 

 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2F1442917434803%2F1442917718469.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2F1442917434803%2F1442917718469.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2F1482132707546.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fverejne_zakazky%2F1482132707546.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Fpravidla%2F1482132211824%2F1482132290414.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Fpravidla%2F1482132211824%2F1482132290414.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Fpravidla%2F1482132211824%2F1482132290414.pdf
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Více informací Vám poskytne:  

 

Julie Zendulková  

Předsedkyně MAS  

Tel: 724 111 510  

E mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz 

   

 

Ing. Miloslava Hrušková  

Manažerka MAS / Manažerka SCLLD  

Tel: 777 562 205  

E-mail: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz 

 

Ing. Aneta Műllerová  

Asistent MAS  

Tel: 608 082 619  

E mail: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz  

 

 

 

 

KONTAKTY 
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