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Instruktážní list pro vyplňování formuláře "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" 


22. kola PRV (IV.2.1 Realizace projektů spolupráce) 


 
Formulář Žádosti o dotaci se člení:  


A 
A1 Základní údaje o projektu 


A2 Souhrnné informace o rozpočtu projektu 


B B1 Preferenční kritéria 


C C1 Údaje o MAS, Čestné prohlášení, Povinné přílohy pro 
nové MAS 


Obecné informace a postup práce s formulářem:  
- Registrační číslo žádosti – nevyplňujte. 
- Datum registrace – nevyplňujte. 
- Tlačítko „MENU“ slouží ke kontrole úplnosti některých údajů – je 


kontrolováno vyplnění povinných polí, limity a podmínky 
stanové Pravidly.  


- V případě, že kontrola proběhne v pořádku, tzn., že není 
zobrazena chybová hláška, může žadatel podat/odeslat Žádost o 
dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 


- Žadatel ve formuláři vyplňuje pouze bílá pole. Povinně 
vyplňovaná pole jsou označena červeně. 


- Tlačítko „Přidat řádek“ umožní žadateli přidávat další řádky. 
Tlačítko „X“ umožňuje odebrat již přidané řádky. 


- Výdaje, na které není požadována dotace, zařaďte do kódu 999.  


A1 Základní údaje o projektu 
V Žádosti o dotaci nejprve vyplňte základní údaje na straně A1, na 
jejichž základě se automaticky předvyplní údaje na ostatních 
stranách Žádosti o dotaci.  
10. Název projektu 
11. Zvolené téma metodiky - vyberte jedno téma metodiky 


z rolovacího menu. 
13. - 15. Koordinátor - kontaktní osoba odpovědná za poskytování 


informací za projekt vůči SZIF  
16. – 21. Údaje o spolupracujících MAS – je nutné nejdříve zadat 


počet spolupracujících MAS do pole 16. Na základě uvedení 
počtu spolupracujících MAS se vygeneruje potřebný počet řádků 
MAS. MAS, která vygenerovala Žádost o dotaci je označena jako 
KMAS. Název KMAS je předvyplněn z Portálu farmáře. Název 
MAS schválené k podpoře z opatření IV.1.1 nebo III.4.1 je 
nutné vybrat z rolovacího menu, nevypisujte ručně.  
MAS, které nebyly schváleny k podpoře z opatření IV.1.1, 
III.4.1, jsou označeny jako „Nové MAS“. Názvy nových MAS je 
nutné vypsat ručně.  
Po vyplnění názvu MAS se automaticky vyplní jeden ze sloupců 
19. - 21. V případě, že je některá MAS označena jako Nová 
MAS, automaticky se vygeneruje strana C1 Povinné přílohy pro 
nové MAS. 


A2 Souhrnné informace o rozpočtu projektu 
3. - 11. Souhrnné částky za celý projekt se vyplní automaticky po 


vyplnění částek a kódů na straně C1.  


B1 Preferenční kritéria 
Vyplnění sloupce pole 4 Odpověď je povinné. Řádky č. 1 - 4 jsou 
automaticky vyplněny (obodovány) na základě vyplněných údajů na 
straně A1. Řádky č. 6 - 8 se zobrazí pro vyplnění na základě 
vybraného tématu metodiky. MAS samy rozhodnou, zda chtějí za 
dané preferenční kritérium udělit body (odpověď Ano) nebo nechce 
(odpověď Ne). 


C1 Údaje o MAS 
(MAS 1) = KMAS; (MAS 2,3,4,…) = PMAS 
Údaje na straně C1 pole 3. - 14 jsou předvyplněny na základě dat 
z Portálu farmáře, resp. ze základních registrů. Od vygenerování po 
podání žádosti může dojít k časové prodlevě, kdy údaje v žádosti 
nemusí být aktuální. Nesrovnalosti neopravujte ve formuláři 
Žádosti o dotaci, protože po zaregistrování žádosti budou údaje 
opět zesynchronizovány se základními registry. V případě 


přetrvávajících nesrovnalostí kontaktujte editora Základních registrů 
ČR. 
Veškerá korespondence ze strany SZIF bude adresována pouze na 
adresu sídla KMAS resp. adresu pro doručování.  
Údaje o MAS 2, 3,.. na straně C1 pole 3. - 14. se vyplní automaticky 
po zaregistrování žádosti, pokud se jedná o MAS schválenou 
v opatření IV.1.1 nebo III.4.1. Nová MAS údaje vypisuje ručně.  
 
22. – 27. Struktura financování za část projektu MAS - vyplní se 


automaticky na základě polí 29, 30. Maximální výše výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace, na jednoho žadatele (MAS) je 
500 000 Kč.  


29. Kód - vyberte kód z rolovacího menu. 
30. Výdaje - vypište částku pro daný kód. 
31. Role MAS v projektu - stručně popište úlohu MAS v projektu 


spolupráce a činnost/i, které má MAS na starost v rámci 
projektu. Jedna MAS má v rámci projektu zrealizovat min. jednu 
významnou činnost pro všechny zúčastněné MAS, bez které by 
nevznikl společný výstup v náležité kvalitě. 


32. - 35. Celkový počet členů/partnerů MAS - uveďte počet 
členů/partnerů MAS a zařaďte je do sektorů, které zastupují. 
36. - 37. Celkový počet členů rozhodovacího orgánu MAS - uveďte 


počet členů rozhodovacího orgánu MAS a uveďte počet členů, 
kteří zastupují soukromý a neziskový sektor. 


C1 Čestné prohlášení 
Odeslaná Žádost o dotaci přes Portál farmáře obsahuje identifikační 
kód. Každá MAS podepíše na straně C1 vlastní Čestné prohlášení 
v konečném vyhotovení (tzn. s identifikačním kódem). Čestné 
prohlášení bez identifikačního kódu je neplatné. KMAS doručí na 
příslušný RO SZIF podepsaná Čestná prohlášení od spolupracujících 
MAS společně s POTVRZENÍM O PŘIJETÍ, popř. s dalšími přílohami 
uvedenými v Pravidlech IV.2.1 k zaregistrování Žádosti o dotaci. 
Je možno přidat potřebný počet řádků, pokud má MAS více 
statutárních zástupců.  
Datum, místo a jméno lze vypsat také ručně na vytištěný formulář. 


C1 Povinné přílohy pro nové MAS 
MAS, které nebyly schváleny v opatření IV.1.1 nebo III.4.1 
jsou „Nové MAS“. 
4. – 5. Seznam obcí – uveďte všechny obce, které spadají do 


územní působnosti MAS pro programové období 2007 - 2013. 
8. Počet obcí na území MAS - vyplňuje se automaticky na základě 


pole 5. 
9.  Počet obyvatel MAS - vyplňuje se automaticky na základě pole 


7. 
 





Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
.
.
.
2.Datum registrace
3.Hodina přijetí
Strana  z 
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24.Jméno a podpis statutárního  
      zástupce KMAS
25.Razítko KMAS
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Kolo příjmu: 
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
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Kolo příjmu: 
Razítko místa příjmu žádosti
Údaje o projektu
Koordinátor - kontaktní osoba odpovědná za poskytování informací SZIF
Údaje o spolupracujících MAS
17.KMAS
18.Název MAS
19.Vybraná v  opatření IV.1.1
20.Vybraná v  opatření III.4.1
21.Nová MAS
PMAS
26.Název MAS
27.Vybraná
28.ČR/zahraniční
29.KMAS projektu
Zahraniční
Struktura financování projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Výdaje projektu
Č.ř.
9.Text
10.Kód
11.Výdaje (Kč)
Požadované body za preferenční kritéria
Č.ř.
3.Text
4.Odpověď
5.Body
Celkem
Údaje o MAS
Sídlo MAS - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statutu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od sídla MAS)
Struktura financování za část projektu MAS
Kč
Kč
Kč
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Výdaje za část projektu MAS
Č.ř.
28.Text
29.Kód
30.Výdaje (Kč)
Seznam členů/partnerů MAS
Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že MAS je seznámena s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů Spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla“). Prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie. Prohlašuji, že MAS má k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF. Prohlašuji, že MAS není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku. Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou. Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců MAS nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem činnosti, resp. podnikání, MAS, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku (hlava V. a VI. zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen. Prohlašuji, že je v rámci projektu Spolupráce ustanovena Koordinační pracovní skupina, která řídí projekt v průběhu jeho přípravy a realizace, jedná a rozhoduje podle jednacího řádu a nese zodpovědnost za společná rozhodnutí. Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou úplné a pravdivé.
Závazky žadatele
MAS se zavazuje plnit všechny podmínky stanovené v Pravidlech pro žadatele dotace z Programu rozvoje venkova ČR v průběhu celé realizace projektu spolupráce tak, jak je uvedeno v Pravidlech Realizace projektů Spolupráce a v Dohodě uzavřené se SZIF.
KMAS se zavazuje zajistit si oprávnění spolupracujících MAS k provádění právních úkonů ve vztahu k SZIF.
Žadatel dotace souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Žádosti o dotaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu:
- po zaregistrování Žádosti o dotaci: název všech spolupracujících MAS v projektu spolupráce, příslušnost MAS k NUTS 2, název projektu včetně uvedení zpracovávaného tématu;
- po schválení Žádosti o dotaci z PRV: název všech spolupracujících MAS v projektu spolupráce, příslušnost k NUTS 2, název projektu včetně uvedení zpracovávaného tématu.
MAS zajistí, že metodika bude zveřejněna na vlastních webových stránkách MAS nejpozději k datu podání Žádosti o proplacení. 
MAS se zavazuje, že se účastní semináře, na kterém budou prezentovány výsledky projektu, a předá metodiku ke zveřejnění NS MAS ČR.
Čestné prohlášení k datu podání Žádosti o dotaci a přijetí závazků musí být podepsáno prostřednictvím příslušných členů statutárních orgánů v souladu se stanoveným způsobem pro právní jednání a podepisování za příslušnou MAS, tj. není možné nechat čestné prohlášení a přijetí závazků podepsat pověřenou osobou.    Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení/těchto čestných prohlášení a právních důsledků porušení přijatých závazků.
V ........................................................................ dne ...................................
                      ................................................................................................                .........................................................................                                             Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)                                                    Podpis statutárního zástupce MAS
Seznam obcí MAS a počet obyvatel obcí k 
Č.ř.
4.NUTS4 (okres)
5.Název obce
6.NUTS2
7.Obyvatel
10.4.0.20121103.1.882846
Smazat MAS
Smazat MAS
Smazat MAS
Smazat MAS
Smazat MAS
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