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29.6. 

Registrace na SZIF 
 Listopad - Prosinec 

Podpis dohody 

Dle žádosti 

Žádost o platbu 

Příprava a podání 

žádosti na MAS 

Administrativní kontrola 

RO a CP SZIF 

Fyzická realizace 

Udržitelnost projektu 

- Doplnění žádosti dle 

  požadavků SZIF 

- Realizace způsobilých výdajů 

- Naplnění parametrů žádosti 

- Dodržení podmínek příjemce dotace 

- Podání ŽOP 

- Plnění podmínek příjemce 

dotace po dobu udržitelnosti 

projektu 

+ 5 let od podání ŽOP  

 Ukončení vázanosti projektu 

Archivace 

+ 10 let od podání ŽOP   

Ukončení možnosti kontroly 

I. Časový harmonogram 



Datum registrace žádosti:  29.6.2012  

 

Administrativní kontrola na CP SZIF: dle zkušeností listopad 

 prosinec 

 

Podpis dohody: prosinec (leden) / 2012 

II. Administrativní kontrola a podpis Dohody 



Podpis Dohody 
 
Podepisuje žadatel (statutární orgán nebo zmocněný zástupce) na základě výzvy 

na RO SZIF v Hradci Králové 
 

osobně 
 

na základě zmocnění 

 Náležitosti plné moci:    úředně ověřený podpis  

     jasné vymezení rozsahu plné moci 

     časová platnost (od – do) 

 Je-li projekt realizován v režimu de minimis – čestné prohlášení s úředně 

 ověřeným podpisem žadatele. 
 

   Plnou moc doporučujeme konzultovat s pracovníky kanceláře MAS. 

 

II. Administrativní kontrola a podpis Dohody 



Povinné přílohy při podpisu Dohody (případné další přílohy ve 

zvacím dopise RO SZIF) 
 

 Fiche 2, Fiche 7, Fiche 8 

 

a) Bezdlužnost  žadatele  

• potvrzení finančního úřadu o vypořádání splatných závazků  

       - ne starší než datum registrace Žádosti – kopie. 
 

b) Čestné prohlášení v případě, že je podpora poskytována v režimu de 

minimis“ 

• ke stažení na www.szif.cz 

• nebo na www.mas.orlicko.cz → LEADER 2008 – 2013 → Výzvy → V. 

výzva → Pro podpořené žadatele 
 

II. Administrativní kontrola a podpis Dohody 



1. Způsobilost výdajů 

2. Naplnění aktivit a účelu projektu 

3. Dodržování dalších podmínek příjemce dotace 

(publicita, účetnictví projektu, …) 

4. Změny projektu 

5. Žádost o proplacení projektu 

III. Fyzická realizace projektu 



III.1. – ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

Způsobilý výdaj = výdaj, přípustný k financování z přislíbené dotace 

Věcná způsobilost: 

• výdaj je realizován na aktivity uvedené v příslušné fichi / rozpočtu projektu a není 

uveden ve výčtu nezpůsobilých výdajů  

• výdaj je způsobilý maximálně do výše limitů stanovených Pravidly a příslušné 

fiche 
 

Časová způsobilost: 

• výdaj je realizován v období mezi registrací žádosti na SZIF (29. 6. 2012) a 

předložením žádosti o proplacení (termín je uveden v žádosti, str. B1, pole 10) 

• výjimka: výdaje na přípravu žádosti – jsou způsobilé od 1.1.2007 

• výdaj je realizován max. do 24 měsíců od podpisu Dohody 

III. Fyzická realizace projektu 



Formální způsobilost: 

• výdaje jsou realizovány bezhotovostní platbou 

• výdaje jsou realizovány na základě dodavatelské faktury 

• uzavření smluvního vztahu a fyzická realizace proběhne v období 

časové způsobilosti výdajů 
 

 

 

Dodavatel byl vybrán plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách a u zakázek, které se svou výší neřídí pravidly 

uvedenými tímto zákonem je dodavatel vybrán v souladu s postupem 

stanoveným MZE v Pravidlech: 
 

•  Zadávání zakázek – 2 režimy 

 

III. Fyzická realizace projektu 



Zadávání zakázek – I. 

 do 500 000 Kč (bez DPH) 

 

 postup při výběrovém řízení je transparentní a nediskriminační 
 

 je třeba získat minimálně 3 cenové nabídky, doporučený postup: 

 

 výzva 3 potenciálním dodavatelům (volnou formou) – optimálně písemně, 

aby všichni poskytovali nabídku za stejných podmínek) 

 je možné dokládat i nabídky z internetu 

 získání 3 cenových nabídek 

 vyhodnocení nabídek (tabulka se srovnáním cen) 

 zadání zakázky nejvýhodnější nabídce  

 

III. Fyzická realizace projektu 



Zadávání zakázek – II. 

 nad 500 000 Kč (bez DPH) 

 

 postup při výběrovém řízení přebírá prvky zákona o veřejných zakázkách 

 pravidla stanoví přesný postup a specifikují: 
 

• výzvu k předložení nabídek, zadávací dokumentaci a požadavky na 

základní a profesní kvalifikační předpoklady dodavatele 

• náležitosti předložených nabídek 

postup pro hodnocení nabídek 

• postup ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy 

• podmínky ukončení zadávacího řízení 
 

 za všech okolností je třeba získat alespoň 3 nabídky (v opačném případě 

se výběrové řízení opakuje v přísnějším režimu zákona) 
 

 Realizace VŘ: dodavatelsky nebo dle podkladů na stránkách MAS ORLICKO  

III. Fyzická realizace projektu 



Zadávání zakázek – VŠEOBECNĚ 

Důležitá součást administrace projektu: špatně provedené VŘ = žádná dotace 
 

Na co dát pozor: 
 

Definice pojmu zakázka, stanovení její hodnoty a dělení veřejné zakázky 

Je třeba postupovat analogicky dle zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., 7 - 13, 

který říká, že: 
 

• Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení 

předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem (analogicky:  pod finanční 

limity stanovené pravidly PRV) 
 

• Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty 

obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit 
 

Doporučení: Konzultujte zadání zakázky vždy s kanceláří MAS 

III. Fyzická realizace projektu 



Příklad 

Předmětem projektu je modernizace sokolovny, která spočívá v : 

- Pořízení nových plastových oken v hodnotě 490 000 Kč + DPH 

- Pořízení nových dveří v hodnotě 30 000 Kč + DPH 
 

Špatný postup: 

Zadání dodávky oken na základě výběru ze 3 dodavatelů (režim do 500 000 Kč) 

Zadání dodávky oken na základě výběru ze 3 dodavatelů (režim do 500 000 Kč) 
 

Správný postup: 

Sečíst hodnotu obdobných zakázek: tj. 490 000 + 30 000 = 520 000 Kč => režim 

nad 500 000 Kč 
 

Varianta 1: Zadání jako 1 zakázka v režimu nad 500 000 Kč 
 

Varianta 2: Zadání jako 2 zakázky, OBĚ v režimu nad 500 000 Kč 

 

III. Fyzická realizace projektu 



III.2. – NAPLNĚNÍ AKTIVIT A ÚČELU PROJEKTU 

Při podání žádosti o dotaci se žadatel zavázal v případě poskytnutí dotace realizovat 

popsané aktivity v daném rozsahu a kvalitě a výstupy projektu užívat k popsanému 

účelu. 

Podmínkou proplacení dotace je dodržení všech parametrů projektu uvedených v 

žádosti.  

Tyto parametry žadatel uvádí především v: 

- Technické dokumentaci (povinná příloha) 

-  Výsledcích a výstupech projektu (žádost, str. B1) 

-  Specifické části žádosti (žádost, str. D3) 

Kontrola 

1) Od stolu: Kontrola probíhá v rámci uvedení výstupů v žádosti o platbu a kontrolou  

daňových dokladů (faktur) a protokolů 

2) Na místě: Kontrola MAS (vždy) i kontrola pracovníků SZIF (náhodně) na místě 

realizace (přeměření, přepočítání, atd.) 

III. Fyzická realizace projektu 



III.3. – DODRŽENÍ DALŠÍCH PODMÍNEK PŘÍJEMCE DOTACE 

1. Publicita projektu 

 - žadatel projektu ji zajišťuje povinně z vlastních zdrojů 

 - zajišťuje doklady o provedení publicity a archivuje je 

 

Pozor: Loga smějí být použita pouze na označení těch výdajů, které byly financovány 

z programu Leader ! 

  

Podklady pro zajištění prvků publicity: 

• příloha VI nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 o informačních a publikačních nařízeních 

(uvádí minimální rozměry, použitá loga, texty, atd.) – ke stažení na webových stránkách 

MAS – v sekci „Výzvy“ 

• Loga pro potřeby grafického studia jsou taktéž ke stažení na webových stránkách MAS 

„Výzvy“ 

 

III. Fyzická realizace projektu 



Povinná informační a publikační opatření 
 

 Informační tabule 

• celkové náklady projektu nad 50 000 EUR (cca 1 250 000 Kč) 

• jedná se o informační tabuli předepsaných rozměrů a s předepsaným textem a 

grafikou, umístěnou v blízkosti projektu po ukončení realizace projektu po celou 

dobu udržitelnosti 
 

 Billboardy 

• celkové náklady projektu nad 500 000 EUR 

• jedná se o informační billboard předepsaných rozměrů a s předepsaným 

  textem a grafikou, umístěnou po ukončení realizace projektu 
 

 Další 

• informační plakáty a publikace 

• webové stránky, atd. 

III. Fyzická realizace projektu 



2. Účtování a evidence projektu 
 
 vedení účetnictví v souladu s předpisy ČR 

 

 další požadavky 

 

 příjemce dotace je účetní jednotkou: 

• samostatná analytická účetní evidence realizace projektu (investice) 

 

 příjemce dotace není účetní jednotkou: 

• samostatná podrobná evidence 

 

 možnost zřízení samostatného střediska 

 

III. Fyzická realizace projektu 

III.3. – DODRŽENÍ DALŠÍCH PODMÍNEK PŘÍJEMCE DOTACE 



III.4. – ZMĚNY PROJEKTU 

3 typy změn: 
 

A) Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF 

B) Změny, které je žadatel povinen oznámit nejpozději v den podání 

žádosti o proplacení 

C) Změny po proplacení projektu 

Doporučujeme všem žadatelům, aby každou zamýšlenou změnu nejprve 

konzultovali v kanceláři MAS a zde se dohodli na dalším postupu: dle bodu 

A) nebo B)  

III. Fyzická realizace projektu 



A)  Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF 

Typy změn  
 

• místo realizace projektu 

• změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku  (kromě dědického     

   řízení) 

• pronájem předmětu projektu dalšímu subjektu 

• termín podání Žádosti o proplacení 

III. Fyzická realizace projektu 

B)  Změny, které žadatel oznámí nejpozději při podání ŽOP 

Typy změn  
 

• technické parametry projektu (kapitola „Technické řešení projektu“, stavební    

   povolení nebo ohlášení stavby) 

• přidávání/odstranění kódů ZV 

• změna trvalého bydliště/sídla žadatele, statutárního orgánu,  … 

 



III. Fyzická realizace projektu 

C)  Změny, po proplacení projektu 

Typy změn  
 

• trvalé bydliště / sídlo 

• žadatel / příjemce 

• statutární orgán 

• apod. 



Podání hlášení o změnách 

 

 Vyplnit formulář „Hlášení o změnách“ – ke stažení na stránkách MAS 

 předat kanceláři MAS →  kontrola údajů → souhlas MAS → podpis MAS → odeslání 

    hlášení na RO SZIF (doporučeně odesílá MAS)  

 

Schválení změn RO SZIF 

 

 Sdělení o schválení změn 

 

 do 30 dnů od data obdržení na RO SZIF 

 formou 

• Vyrozumění o schválení 

• Výzva k podpisu Dodatku k Dohodě 

III. Fyzická realizace projektu 



III.5. – Žádost o proplacení projektu 

Žádost o proplacení výdajů včetně všech povinných příloh žadatel předkládá: 

• Nejdříve předkládá v kanceláři MAS minimálně 6 týdnů před sjednaným termínem                

na RO SZIF (MAS vystaví kontrolní list pro RO SZIF a potvrdí Žádost) 

• Na RO SZIF nejpozději v termínu uvedeném v žádosti 

• Na předepsaném formuláři (ke stažení na stránkách MAS) 

• Osobně na RO SZIF po předchozím schválení  v kanceláři MAS (podpis žádosti 

  před pracovníkem RO SZIF) 

Schválení žádosti o proplacení: 

• do 12 týdnů od registrace 

Proplacení : 

• do 21 dnů po schválení žádosti o proplacení 

III. Fyzická realizace projektu 



Náležitosti žádosti: 

Pravidla opatření IV.1.2. 

Příloha 9. Pravidel Opatření IV.1.1. – pro dané opatření  

Formuláře ke stažení také na web. stránkách MAS 

III. Fyzická realizace projektu 



Povinné přílohy při podání Žádosti o proplacení 

 

 Všechny fiche 
 

1. Účetní daňové doklady související s realizací projektu 
 

2. Doklad o uhrazení závazku dodavateli 
 

3. Doklad o vedení (zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na 

který bude příjemci poskytnuta dotace 
 

4. Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle 

číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis 

stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně 

rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů 
 

 

 

III. Fyzická realizace projektu 



5. V případě nákupu strojů nebo technologií (cel. hodnota nad 100.000,- 

bez DPH) doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě. 

Technickou dokumentaci k výrobku musí být žadatel schopen předložit 

k nahlédnutí při kontrole na místě 
 

6. Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání 

stavby nebo čestné prohlášení, že pro užívání stavby dle daného 

projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační 

souhlas ani oznámení zapotřebí 
 

7. Dokumentace k zadávacímu řízení 
 

8. Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům 

 

 Fiche 8 navíc: 
 

9. Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti 

 

III. Fyzická realizace projektu 



Udržitelnost projektu = povinnost užívat realizovaný 

předmět dotace v rozsahu a k účelu, ke kterému se 

žadatel zavázal při podání žádosti o dotaci a to po 

dobu 5 let od podání Žádosti o proplacení 

 

Pokud se Žadatel v projektu zavázal k plnění 

preferenčních kritérií pro bodový zisk a získal za ně 

bodové zvýhodnění, je povinen naplňovat tato 

preferenční kritéria po celou dobu udržitelnosti 

projektu.  

IV. Udržitelnost projektu 



Kontroly: 

- Kontroly na místě mohou probíhat po celou dobu udržitelnosti 

- Předmětem kontroly je kontrola podmínek publicity, vlastnictví, 

financování z jednoho zdroje, zadávací řízení a užívání výstupů projektu 

ke stanovenému účelu 
 

Archivace: 

Veškerou dokumentaci je žadatel povinen archivovat 10 let od podání 

ŽOP 
 

Sankce: 

Ve výši 10 – 100% dle daného sankčního systému Pravidel 

IV. Udržitelnost projektu 



Spolupracovat s pracovníky kanceláře MAS, především: 

• informovat o postupu projektu 

• informovat je o zamýšlených i nezamýšlených změnách projektu 

• informovat je o korespondenci se SZIF 

• spolupracovat při zajišťování publicity programu Leader (zveřejnění 

informací o podpořených projektech, včetně fotodokumentace, ….) 

• účastnit se setkání pro potenciální příjemce (výměna zkušeností, …) 

V. Povinnosti k MAS ORLICKO 



Projektová složka: 

• žádost o poskytnutí dotace + projekt + technická dokumentace 

• veškerá oficiální korespondence s MAS a SZIF 

• doklady o prokázání vlastnických vztahů (smlouvy, souhlasy vlastníků, 

snímky z katastrální mapy, …) 

• dokumentace výběrového řízení + smlouva s vybraným dodavatelem 

• kopie faktur a příslušných výpisů z účtu  

• kopie předložených žádostí o platbu 

• zápisy z kontrol / kontrolních dnů 

VI. Zdroje, pravidla, PD 



Zdroje: 

• Webové stránky MAS ORLICKO - sekce „Výzvy“ - kategorie „Pro podpořené 

žadatele“ 

Pravidla: 

Opatření: IV.1.2. – pro všechny fiche 

Opatření: IV.1.1., Příloha 9 – příslušné opatření fiche 

Další materiály: 

• příloha VI nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 o informačních a publikačních 

nařízeních 

• metodika pro realizaci zadávacích řízení 

• další (formuláře ŽOP, Soupisky výdajů, včetně instruktážních listů …) 

VI. Zdroje, pravidla, PD 



Konzultace v kanceláři MAS 
 

 Termín konzultace doporučujeme domluvit telefonicky nebo e-mailem 
 

 Kontaktní údaje 
 

Adresa: 

Místní akční skupina ORLICKO 

Divišova 669, 564 01 Žamberk 
 

Web: www.mas.orlicko.cz  
 

Kontaktní osoby: 
 

Zaměstnanci kanceláře: 

Blanka Kulhavá, kulhava@mas.orlicko.cz, 465 611 150, mobil 734 318 889 

Lukáš Bednář, bednar@mas.orlicko.cz, 465 611 150, mobil 734 318 889 
 

Manažerka: Ing. Kateřina Loučková, manager@mas.orlicko.cz, 465 611 153 

VI. Zdroje, pravidla, PD 

Diskuze 

Dotazy 


