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B. SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY AKTIVITY 
 
 

1. Popis operace  

 
Podpora aktivit a projektů připravených a realizovaných žadateli/příjemci dotace, které 
naplňují cíle SCLLD, jsou vybrány danou MAS a jsou v souladu s vymezením Fiche dle 
Metodiky a Pravidel.  

2. Definice žadatele/příjemce dotace 

 
Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizované Fiche).  
 
Žadatelem (případně spolupracujícím subjektem) nemůže být: 
- místní akční skupina 
- organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů 

uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým 
se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady 
(EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném 
znění 

- státní příspěvková organizace 

3. Druh a výše dotace 

 
Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje. 
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. 
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt. 
MAS v rámci výzvy může ve Fichi upravit maximální nebo minimální výši způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace, za podmínky, že bude dodrženo výše uvedené rozmezí.  
Příspěvek EU činí 64 % veřejných výdajů. 
Příspěvek ČR činí 36 % veřejných výdajů. 

4. Kritéria přijatelnosti projektu 

 
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 
13 obecných podmínek Pravidel. 

 
1) Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; výjimečně lze projekt realizovat i mimo 

území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu 
připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35); C. 

2) Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS; C. 

5. Další podmínky 

 
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 
13 obecných podmínek Pravidel. 

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

dotace (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); výjimku tvoří 
vzdělávací/informační akce, kde lhůta vázanosti projektu na účel končí s provedením 
poslední akce. 

Verze platná k 8. 10. 2019

Upraveno v rámci Výzy č. 5:
min. způsobilé výdaje:   300 tis. Kč
max. způsobilé výdaje:   3 mil. Kč
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2) Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny 
nemovitosti/technologie (včetně souvisejících objektů)/jiné movité majetky, které jsou 
předmětem projektu, v případě nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci, v případě měkkých 
akcí se místem realizace rozumí místo, kde se předmětná akce koná; v případě, že je 
umístěn na více místech, žadatel uvede všechna místa (není-li ve specifických 
podmínkách Pravidel uvedeno jinak).  

3) 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, výpůjčka a právo stavby. U každého článku je 
upřesněno, jaké uspořádání právních vztahů k nemovitostem připouští. Žadatel/příjemce 
dotace (případně společník ve společnosti/spolupracující subjekt v uskupení) prokazuje 
uspořádání právních vztahů k nemovitostem při kontrole na místě předložením 
příslušných dokumentů: 
– vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je /příjemce dotace uveden jako 

vlastník nemovitosti; 
– spoluvlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je /příjemce dotace  uveden 

jako vlastník nemovitosti, a písemným souhlasem spoluvlastníků nemovitosti (v 
případě SJM manžela/manželky) s realizací projektu; 

– nájemní/pacht/výpůjčka – nájemní/pachtovní smlouvou či smlouvu o výpůjčce na 
dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel, případně na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou min. 5 let od převedení dotace příjemci dotace na účet; 

– věcné břemeno – smlouvou o zřízení věcného břemene na dobu nejméně do 
ukončení lhůty vázanosti projektu na účel; věcné břemeno musí být zároveň 
zaneseno u příslušné nemovitosti v katastru nemovitostí; 

– právo stavby – výpisem z katastru nemovitostí, kde je právo stavby zaneseno na 
listu vlastnictví vlastníka nemovitosti, a to na dobu nejméně do ukončení lhůty 
vázanosti projektu na účel. 

V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit nájemní/pachtovní 
smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu; D jinak 
K. 
V případě, že je předmětem dotace majetek svěřený do správy příspěvkové organizace, 
prokazuje tuto skutečnost zřizovací listinou; D jinak K. 

4) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální počet bodů stanovený 
MAS pro příslušnou Fichi; C. 

5) V případě nákupu nemovitosti, který je součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 
musí být žadatel/příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání 
Žádosti o platbu na MAS. 

6) Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek; C. 
7) V případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo (případně pokud získal body 

za preferenční kritérium tvorba nových pracovních míst), musí postupovat podle Metodiky 
tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze 14 Pravidel. Příjemce dotace 
musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na 
jeho účet; D jinak C. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 
roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání 
Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data 
převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je 
příjemce dotace velký podnik.  

8) V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle 
a účel článku nařízení, postupuje žadatel/příjemce dotace podle metodiky uvedené 
v Příloze 15 Pravidel – Metodika stanovení výdajů, na které může být poskytnuta dotace 
v případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a 
účel operace. Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu 
a cíli operace; D jinak C. 

Alice Brožková
Zvýraznění

Alice Brožková
Zvýraznění

Alice Brožková
Zvýraznění



31 
 

9) Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti11; C. 

10) Žadatel splnil 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 zveřejněné na 
internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz); C. Podmínka splnění 
finančního zdraví se nevztahuje na: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, 
pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických 
osob, církevní organizace a náboženské společnosti, nadace a veřejné VŠ a školní 
statky/podniky. 

11) Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu 
udržitelnosti projektu (pokud není uvedeno jinak) a jakékoliv nesplnění podmínek 
preferenčních kritérií, nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení 
preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; D jinak C. 

12) V rámci jedné Žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy podpory; D jinak C. 
13) Pokud žadatel/příjemce dotace uplatnil nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí), 

musí dodržet kategorii podniku, kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS, i 
ke dni podpisu Dohody (neplatí pro Fichi dle čl. 35.2.c)); C. 

14) Pokud se jedná o žadatele/příjemce dotace/spolupracující subjekt, který musí pro splnění 
definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti, musí žadatel/příjemce 
dotace/spolupracující subjekt splňovat tuto kategorii až do data podpisu Dohody (neplatí 
pro Fichi dle čl. 35.2.c), kde je tato povinnost až ke dni podání Žádosti o platbu na MAS); 
C. 

15) V případě Fichí dle čl. 35 budou podpory přesahující svou výší korunový ekvivalent 
60 000 EUR (v případě žadatele/příjemce dotace z oblasti zemědělské prvovýroby) nebo 
500 000 EUR (žadatel/příjemce dotace nepůsobící v oblasti zemědělské prvovýroby)  
v souladu s podmínkou transparentnosti veřejných podpor uvedenou v čl. 3.7 AGRI 
Pokynů zveřejněny do 6 měsíců od poskytnutí podpory poskytovatelem podpory 
informace o podpoře a o jejím příjemci na souhrnné webové stránce věnované veřejným 
podporám. 

6. Seznam předkládaných příloh 

 
Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 13 obecných podmínek Pravidel. 
 
a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS; D jinak C 

Některé přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci jsou součástí formuláře Žádosti 
o dotaci. Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci k posouzení 
finančního zdraví, veřejným zakázkám a povinné publicitě, jsou uveřejněny 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  

 

1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání 
Žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný (v 

                                                           
11 Účelnost projektu bude posuzována prostřednictvím popisu náplně projektu a jeho cílů (popis konkrétních 

aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v souladu s oblastmi podpory dané Fiche. Projekt je účelný, 
pokud jeho výsledky v co největší míře přispívají k cílům projektu. 
Potřebnost a efektivnost projektu je zajištěna souladem se schválenou strategií MAS. Pokud příslušná 

strategie byla hodnotitelskou komisí vyhodnocena jako potřebná a efektivní, lze považovat i projekty přispívající 
k jejímu naplnění za potřebné a efektivní. 
Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení předpokládané ceny zdrojů použitých 

pro realizaci projektu. Hodnocení hospodárnosti bude zajištěno prostřednictvím stanovených limitů (viz příloha 
3 Pravidel) a stanovené výše stavebních výdajů (práce, materiál) na základě sazby dle Katalogu ÚRS Praha 
a.s., ze kterých je stanovena dotace. 
Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění podmínky finančního zdraví žadatele. 

= Seznam "povinných společných příloh"

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu (dle 
obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě 
lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie.  

2) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním 
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – 
prostá kopie (lze předložit v listinné podobě)12.  

3) 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 v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie. 

4) 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 (není-li součástí projektové dokumentace) – 
prostá kopie. 

5) Formuláře13 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání 
vyžadováno. 

6) Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) 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 či středních podniků dle Přílohy 5 Pravidel (elektronický formulář 
ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  

7) 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 - prostá kopie; 
D jinak K. 

8) Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se u vzdělávání 
a v případě pořízení mobilních strojů). 

9) Přílohy stanovené MAS. 
 
b) Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF; D jinak C 

1) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace k 
výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a 
dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve  znění pozdějších předpisů, v případě, že 
smlouva musí být dle zákona o registru smluv povinně uveřejněna14. Podrobné 
informace k cenovému marketingu/výběrovému/zadávacímu řízení jsou uvedeny v 
kapitole 8 obecných podmínek Pravidel. Seznam dokumentace 
k výběrovému/zadávacímu řízení, je k dispozici na internetových stránkách www.szif.cz. 
V listinné podobě lze předložit: nabídky uchazečů, projektová/technická dokumentace 
k zadávací dokumentaci, slepý položkový rozpočet. 

2) Cenový marketing či vyhodnocení z elektronického tržiště v případě, že se jedná o 
zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH a 
zároveň je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky 

                                                           
12 V případě, že projektová dokumentace nebude doložena v listinné podobě, ale elektronicky přes Portál 

farmáře, pak projektová dokumentace nemusí být ověřena stavební úřadem. Žadatel na výzvu SZIF, případně 
při kontrole na místě musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné podobě s úředním ověřením. 
13 Formuláře mají formu pdf a je nutné je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů 
v závislosti na způsobu vedení účetnictví nebo daňové evidence. 
14 Při uveřejnění smlouvy se doporučuje postupovat v souladu s Metodickým návodem k aplikaci zákona o 
registru smluv a Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv (soukromoprávní část), které 
vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR jako správce informačního systému registru smluv.  Tyto metodické návody 
jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/registr-
smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d 

= nepovinné přílohy MAS vycházející z preferenčních kritérií

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce; včetně 
písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku 
cenového marketingu – prostá kopie. 

3) Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/zadávacího řízení. 
 
c) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C 

1) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně nebo 
rozložení úhrady daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum 
podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie. 

2) V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení 
k de minimis (vzor Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz) – originál. 

3) Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě ANC oblastí) 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 či středních podniků dle vzoru v Příloze 5 Pravidel - elektronický 
formulář ke stažení na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz (pouze 
v případě, že mezi Žádostí o dotaci a Dohodou bylo uzavřeno další účetní období či 
došlo ke změně vlastnické struktury podniku). 
 

d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF 
1) Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu - prostá kopie (je-li 

oprávněním výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, anebo evidence 
zemědělského podnikatele, oprávnění se nepředkládá); D jinak C. 

2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce 
dotace/zřizovatele příspěvkové organizace, na který bude příjemci dotace/zřizovateli 
příspěvkové organizace poskytnuta dotace – prostá kopie; D jinak C. Pokud příjemce 
dotace/zřizovatel příspěvkové organizace doklad již předložil v rámci jiné Žádosti o platbu 
a číslo účtu zůstává stejné, doklad se nepředkládá. 

3) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, paragony nebo 
související doklady, vč. výrobních čísel strojů či technologií,) – prostá kopie; D jinak K. 

4) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy 
o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví příjemce dotace, pokud byla úhrada prováděna 
z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém 
oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D jinak K. 

5) V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení o 
shodě (při kontrole na místě musí příjemce dotace předložit technickou dokumentaci 
k výrobku k nahlédnutí), technický průkaz, respektive technické osvědčení v případě, 
že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních 
komunikacích a budou využívány mimo uzavřený areál – prostá kopie; D jinak K. 

6) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační 
souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo souhlas se změnou 
v užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání 
stavby před jejím úplným dokončením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – prostá 
kopie; D jinak C. 

7) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a v průběhu 
realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace 
skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem předkládaná k řízení 

stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem – prostá kopie; D jinak C. 

8) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – je 
součástí elektronické Žádosti o platbu; D jinak C. 

9) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně nebo 
rozložení úhrady daně do splátek; toto potvrzení nesmí být starší 30 kalendářních dnů k 
datu podání Žádosti o platbu na MAS – prostá kopie, D jinak C. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/prv
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10) Cenový marketing  či vyhodnocení z elektronického tržiště v případě, že se jedná se o 
zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než 500 000 Kč bez DPH, včetně 
písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů 
pro tabulku cenového marketingu – prostá kopie; D jinak K. 

11) Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly 
s dodavatelem uzavřeny) – prostá kopie; D jinak K. 

12) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
– soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený 
do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace – prostá kopie; D jinak K. 

13) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu 
výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen 
(fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost a jednoznačnou 
identifikovatelnost); D jinak K. 

14) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní 
smlouva, ne starší než datum podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie; D jinak K. 

15) V případě, že příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření 
nových pracovních míst a jedná se o malý a střední podnik - Prohlášení o zařazení 
podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků dle Přílohy 5 Pravidel - 
elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz); D jinak se na 
žadatele bude pohlížet jako na velký podnik. 

16) V případě Fiche dle čl. 35, odstavec 2., písmeno c) – Prohlášení o zařazení podniku 
(případně všech spolupracujících subjektů) do kategorie mikropodniků, malých či 
středních podniků dle vzoru v Příloze 5 Pravidel – elektronický formulář ke stažení 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz; D jinak C. 

17) Přílohy stanovené MAS. 
 

e) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu  
1) Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva 

je odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel; 
D jinak A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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