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Je možné v rámci projektového záměru navýšit kapacitu ubytovacího zařízení? 
Z dotace je možné podpořit tzv. malokapacitní ubytovací zařízení (tj. 6 – 40 pevných 
lůžek). Pokud žadatel v době podání žádosti o dotaci má ve svém ubytovacím 
zařízení např. 20 lůžek, může v rámci projektu kapacitu navýšit o dalších až 20 lůžek, 
tj. do celkového počtu max. 40 lůžek. 
 
 
Z čeho se vypočítá konečná dotace, z výše schválené dotace v Dohodě se SZIF 
nebo ze skutečně vynaložené částky? 
Dotace k vyplacení se vypočítá ze skutečně vynaložené částky. Při vyúčtování 
dotace se předkládají účetní doklady, související s předmětem dotace. Podkladem 
pro výpočet dotace je předložená faktura spolu s výpisem z účtu, kterým je úhrada 
faktury doložena. Pokud kontrola SZIF neshledá žádné pochybení ze strany 
žadatele, je mu dotace vyplacena. 
 
 
Může podat žádost o dotaci i subjekt bez historie? 
Fiche 114 (podpora zemědělských podniků): ano, může se jednat také o začínajícího 
zemědělce, ale žadatel musí být vždy zapsán v Evidenci zemědělského podnikatele 
(lze dohledat v registru na webu MZe) 
Fiche 117 (podpora nezemědělských činností): ano, může se jednat také o 
začínajícího podnikatele bez historie, ale žadatel musí mít již při podání žádosti o 
dotaci na MAS platný živnostenský list na jakoukoliv činnost s tím, že si nechá 
příslušnou činnosti, která souvisí s předmětem dotace, dopsat na živnostenském 
úřadu nejpozději do žádosti o platbu 
Fiche 421 (podpora kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven): v případě, že 
je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií 
alespoň dva roky před podáním žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je 
předmětem dotace 
 
 
Jak probíhá hodnocení výběrové komise? 
Žádosti o dotaci, které úspěšně projdou na MAS administrativní kontrolou a kontrolou 
přijatelnosti (tj. splňují podmínky dotace dle pravidel), jsou předmětem hodnocení 
výběrové komise (VK) MAS.  
VK je devítičlenná s tím, že všechny žádosti v dané fichi musí hodnotit stejné složení 
v počtu minimálně 3 hodnotitelů za dodržení podmínky, že zástupce veřejného 
sektoru ve VK nesmí tvořit více než 49 %.  
Na základě hodnocení VK je sestaven seznam vybraných žádostí podle stanovené 
alokace na danou fichi. V případě rovnosti bodů je pro stanovení pořadí v dané fichi 
upřednostněn projekt, jehož způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 
nižší.  
Podrobný postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v textu výzvy. Interní 
postupy pro PRV v aktuálním znění jsou vždy uveřejněny pod každou výzvou na 
webu MAS. 



VK je kompetentní pro schválení bodů, které si v žádosti navrhl žadatel, ale je rovněž 
kompetentní v tom, aby body ponížila, pokud shledá ze strany žadatele pochybení. 
 
 
Může žadatel svou žádost o dotaci stáhnout bez sankcí? 
Ano, žadatel má právo v jakékoliv fázi odstoupit od realizace projektu, stačí zaslat 
stručné oficiální oznámení na SZIF a na MAS. Důvodem může být např. 
administrativní náročnost projektu, finanční důvody, zdravotní důvody atd., není 
nutné zasílat žádná potvrzení atd. Žadatel není po odstoupení nijak sankcionován. 
Při vyhlášení nové výzvy může podat žádost o dotaci opět, aniž by byl nějak 
znevýhodněn tím, že v minulosti od realizace odstoupil.  
 
Jiná situace by nastala v případě, že žadatel svůj projekt již ukončil, vyúčtoval a 
dotace by mu byla vyplacena. Od obdržení dotace na účet žadatele totiž začne běžet 
pětiletá doba udržitelnost projektu (tzv. doba vázanosti projektu na účel). Pokud by 
se žadatel dostal do potíží a nebyl by schopen své závazky dodržet, musel by dotaci 
vrátit v plné výši. 
 
Pokud u žadatele nastanou (nebo má obavy, že nastanou) opravdu vážné problémy 
(živelní pohroma, onemocnění apod.) a on nebude schopen dostát svých závazků, je 
nutné tuto situaci se SZIF okamžitě řešit. SZIF může dobu udržitelnosti přerušit a 
obnovit ji po vyřešení problému žadatele. 
 
 
Od kdy jsou výdaje způsobilé? 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, můžou vzniknout nejdříve ke dni podání 
žádosti o dotaci na MAS a musí být skutečně uhrazeny nejpozději do data předložení 
žádosti o platbu na MAS.  
 
V případě, že celková hodnota zakázky činí 500 tis. Kč a více, je nutné provést tzv. 
velký cenový marketing. Znamená to, že po zaregistrování vybrané žádosti o dotaci 
na SZIF (po datu 31. 8. 2021) musí žadatel oslovit min. 3 dodavatele, mít k dispozici 
tři nabídky, objednávku nebo smlouvu s dodavatelem a srovnávací tabulku tří 
nabízených cen, z nichž vybere tu nejnižší. Aktualizovanou žádost o dotaci 
s uvedenými doklady musí žadatel zaslat do 63 dnů na MAS ke kontrole a do 70 dnů  
na SZIF (podrobně viz Pravidla 19.2.1 a Příručka pro zadávání VŘ). 
 
Součástí dokumentů Výzvy č. 7 je příručka pro zadávání VŘ - Verze č. 5, která 
podrobně řeší malý cenový marketing, velký cenový marketing, výběrové a zadávací 
řízení. 
 
 
Je možné dotaci vyúčtovat hned po podpisu Dohody? 
V případě, že po podpisu Dohody o poskytnutí dotace je realizace projektu úspěšně 
ukončena, vše je pořízeno, postaveno, uhrazeno, žadatel má k dispozici výpisy 
z účtu a všechny povinné přílohy, může podat žádost o platbu. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V případě dotazů se obracejte na MAS info@masceskysever.cz.  
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