Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Odpovědi
dpovědi na otázky ze semináře (26. 7. 2018) pro potenciální žadatele
ve výzvě č. 4 PRV

1. Dotaz: POŽADAVKY NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
Jsou stanoveny požadavky na to, kým může být obsazeno nově vzniklé pracovní místo? V Příloze 14
Pravidel je metodika pro kontrolu vzniku PM, ale nehovoří se o tom, kým může být místo obsazeno.
Předpokládáme tedy, že není žádná podmínka např. v tom smyslu,
smyslu, že nově obsazené PM musí být
obsazeno např. někým z evidence Úřadu práce. Je to tak?
Odpověď: V první řadě Vás odkazuji na platná Pravidla pro operaci 19.2.1, která uvedenou
podmínku nestanovují. MAS však mohla podmínky upravit preferenčními kritérii, v takovém
případě by je žadatel/příjemce dotace musel naplnit, pokud se k nim zavázal. Uvedené je tedy
třeba prověřit i s příslušnou MAS.
Komentář MAS:: MAS SVATOVÁCLAVSKO ve své výzvě č. 4 žádné podmínky pro obsazení pracovního
místa nestanovuje. MAS v rámci preferenčních kritérií uděluje body v případě vytvoření pracovního
místa, avšak neuvádí žádné podrobnosti k tomu, kým může/nemůže být nově vzniklé pracovní místo
obsazeno.

2. Dotaz: ZAHÁJENÍ
AHÁJENÍ ČINNOSTI PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Máme potenciálního žadatele ve fichi 19.1.b (Fiche 2),, který chce zahájit nezemědělskou činnost.
Zatím je pouze fyzickou osobou nepodnikající,
nepodnikající, živnost si chce teprve založit. Tj. dotaz zní, může podat
Žádost o dotaci na založení nezemědělské činnosti, i když nemá IČ a vznik živnosti doložit později
(např. při ŽoP, při podpisu Dohody?)?
Odpověď: Žadatel musí splňovat definici žadatele již od data podání ŽoD na MAS, tzn. musí být
osobou podnikající (dle Pravidel pro operaci 19.2.1 jsou zde způsobilými žadateli podnikatelské
subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci).
Komentář MAS: Z odpovědi tedy vyplývá, že živnostenský list musí žadatel (fyzická osoba) získat
nejpozději ke dni podání Žádosti o dotaci v Portálu farmáře. Při podání žádosti tedy již musí
m
být
podnikající
kající fyzickou osobou (v žádosti vyplní IČ).

3. Dotaz: INVESTICE DO PROVOZOVNY
Je nějaký problém, pokud žadatel
adatel (v 19.1.b) v ŽoD v části B2/pole 24. (Bude celý objekt sloužit účelu
článku nařízení?) volí odpověď NE? Naši potenciální žadatelé chtějí většinou investovat do
provozoven, které nezabírají celý objekt - např. přízemí domu je zkolaudováno pro podnikání,
podniká v
horním patře téhož objektu žadatel bydlí, případně provozuje jinou aktivitu.. Obnáší to v rámci Žádosti
o dotaci nějaké další dokladování či vysvětlování?

Odpověď: Problém je, pokud jsou způsobilé výdaje směřovány i do části objektu, který není
využíván pro účely projektu, pak je nutné postupovat
postupovat dle Metodiky stanovení výdajů - viz Příloha
15 Pravidel pro operaci 19.2.1, kde naleznete podrobnější popis a podmínky včetně vzorce výpočtu.
Dále je nutné upozornit na to, že daná provozovna musí být užívána/zkolaudována v souladu
s platnou legislativou.
ou. Otázky týkající se vyplnění formulářů směřujte prosím na CP SZIF Oddělení
metodiky Leader a Spolupráce, který jej spravuje a vytváří.
Komentář MAS: I když žadatelé mají v plánu investovat do prostor v objektech, které slouží i k jiným
účelům, týkají
ají se jejich investice pouze příslušné části objektu, ve které budou provozovat (provozují)
činnost dotčenou dotací. Tj. v poli B2/pole 24 budou vždy volit možnost ANO (tj. bez nutnosti činit
v této věci další kroky).

4. Dotaz: MAJETKOVÉ VZTAHY – VLASTNICTVÍ FO
Co má žadatel doložit v případě, že podává ŽoD jako FO podnikající, ale chce realizovat stavební
úpravy na svém majetku,
etku, který má v katastru nemovitostí zapsán na FO jako soukromou osobu. Musí
sám se sebou uzavřít nějakou dohodu/smlouvu o pronájmu dle Pravidel (tj. na dobu "udržitelnosti")?
Odpověď: Účelem uvedeného ustanovení je mj. skutečnost, aby žadatel byl oprávněn nakládat
nakláda
s předmětem dotace. Ve věci přípustných způsobů uspořádání právních vztahů k nemovitostem se
odkazujeme na Pravidla pro operaci 19.2.1. Uspořádání právních vztahů k nemovitostem se dle
Pravidel dokládá při kontrole na místě - v případě, že je žadatel uveden
den jako vlastník nemovitosti,
tak výpisem z katastru nemovitosti… Podrobněji dále viz Pravidla. Žadatel je rovněž povinen o
předmětu dotace účtovat v souladu s Pravidly, které způsob účtování žadatele o poskytnuté dotaci
upravují.

5. Dotaz: PROVEDENÍ STAVBY SVÉPOMOCÍ (VĚCNÉ PLNĚNÍ)
Může si žadatel, je-lii stavební firmou, realizovat stavební práce sám? Konkrétně chce (v
19.1.b) vybudovat přístřešek pro své stavební stroje. Jak má v takovém případě postupovat? Může si
postavit sám a vykázat náklady dle stavebního rozpočtu? Nebo musí stavbu soutěžit? Může se
s v
takovém případě soutěže zúčastnit?
Odpověď: Pokud by chtěl žadatel na takové výdaje uplatňovat dotaci, tak nemůže, protože věcné
plnění není povoleno. Stavbu musí soutěžit v souladu s pravidly pro zadávání zakázek.
zakázek

6. Dotaz: NÁKUP NA LEASING
Může si žadatel (v čl. 17.1.a) pořídit
řídit zemědělský stroj na leasing?
Odpověď: Leasing jako takový není možný, ale lze akceptovat zajištění úvěrů prostřednictvím
zajišťovacího instrumentu „Zajišťovací převod vlastnického práva“ k předmětu úvěru/projektu,
avšak pouze za předpokladu, že je toto zajištění
zaji
sjednáno s tzv. odkládací podmínkou, kdy k
přechodu vlastnického práva k předmětu projektu na věřitele dojde až v okamžiku prodlení
dlužníka s plněním povinností sjednaných v úvěrové smlouvě.

7. Dotaz: LZE PROJEKT PO PŘIDĚLENÍ DOTACE NEREALIZOVAT
Žadatel se ptal, zda může projekt po podpisu Dohody nerealizovat.
nerealizovat. Dle mého názoru to (dle Pravidel)
v závažných případech lze (co jsou však závažné případy?), a provede to včasným Hlášením o
změnách.
Odpověď: Ano, dle sdělení SZIF je to možné, ale podrobnosti prosím konzultujte přímo s CP SZIF
Oddělení metodiky Leader a Spolupráce, který Vám k uvedenému řekne podrobnosti.
Upozorňujeme, že odstoupení od Dohody ze strany žadatele/příjemce dotace je nevratné.

8. Dotaz: LZE PROJEKT PO PŘIDĚLENÍ DOTACE NEREALIZOVAT
Dále se jeden z žadatelů ptal, zda je povinen si při cenovém marketingu vybrat nejnižší cenu za
poptávané zařízení,
ení, pokud ví, že by takové zařízení mělo vyšší provozní náklady. Dle našeho názoru
má postupovat hospodárně, tj. vyšší provozní náklady jsou dostatečným důvodem pro to, aby si
vybral jinou než nejnižší cenovou nabídku. Což musí řádně odůvodnit.
Odpověď: Žadatel je povinen postupovat dle Pravidel pro operaci 19.2.1 týkající se Zadávání
zakázek žadatelem/příjemcem dotace, resp. PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020. Zde je mj. uvedeno, že „…Zadavatel zadá zakázku
nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo elektronického tržiště.“ Žadatel
musí mít v tabulce minimálně 3 cenové nabídky od společností, které sám osloví. Dále lze
kontaktovat rovněž SZIF (Ing. Viktor Simon, MBA).
Komentář MAS: S ohledem na uvedené navrhujeme, aby žadatelé do cenového marketingu zahrnuli
také vyčíslení nákladů na provoz, nechť je zřejmá konečná nabídková cena, vč. nezbytných
souvisejících služeb. Tak aby bylo zřejmé, že si žadatel na základě cenového marketingu vybral nejnižší
cenovou nabídku vyplývající z cenového marketingu.

Zpracoval: MAS SVATOVÁCLAVSKO na základě odpovědí
povědí Ministerstva zemědělství, 10. 8. 2018

