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Zápis  

ze Semináře pro příjemce k Výzvě č. 3 MAS PRV 

 
Místo konání: MěÚ Ostrov, Zasedací místnost Rady města 

Termín konání: 6. 6. 2018, od 10 hodin 

Přítomní: Bc. Lenka Vaňková – MAS Krušné hory, o.p.s., Alena Šteflová – MAS Krušné 

hory, o.p.s., paní Alice Dvořáková – Penzion Dubina, pan Jiří Beldík – Statek Odeř, pan 

Jaroslav Duchan - zemědělec, pan Lukáš Zamrzla - zemědělec 

 
Program: 

1. Administrace ŽoD na RO SZIF 

2. Výběrové/zadávací řízení, cenový marketing  

3. Schválení ŽoD 

4. Dohoda o poskytnutí dotace 

5. Hlášení o změnách 

6. Žádost o platbu 

7. Udržitelnost projektu 

8. Diskuze, různé 

 

V úvodu sl. Šteflová přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem semináře. 

V samotné prezentaci se poté zaměřila na kroky, které budou následovat po doporučení ŽoD o 

podporu a po jejich zaregistrování ve finálním termínu na SZIF. Přiblížila také podmínky pro 

výběrová/zadávací řízení a cenový marketing a upozornila na důležité termíny, které je 

potřeba dodržet. Dále shrnula postup hodnocení a kontrol na SZIF, schválení ŽoD a podpis 

Dohody, administraci případných změn, Žádost o platbu a její administraci a shrnula 

informace o udržitelnosti v rámci PRV operace 19.2.1.  

 

Na závěr dostali přítomní prostor pro případné dotazy, které jsou shrnuty na konci tohoto 

zápisu. Sl. Šteflová poděkovala všem za účast, s přítomnými se rozloučila a ukončila seminář 

v 10:50.  

 

Účastníci semináře byli informováni o možnosti konzultací telefonicky nebo si lze domluvit 

schůzku s p. Šteflovou na tel.: 730 145 684 nebo elektronicky semotamova@mas-

krusnehory.cz. Materiály s informacemi ze semináře budou všem pozvaným zaslány 

prostřednictvím e-mailu. 

 

V Ostrově dne 6. 6. 2018 

 

Zapsala: Alena Šteflová 

 

Dotazy: 

1. „Mohu Žádost o platbu (dále jen ŽoP) podat před termínem, který bude určený Dohodou 

o poskytnutí dotace?“ 

Odpověď: Ano, ŽoP může být podána i před termínem určený v Dohodě. Toto se provádí 

dvěma způsoby – buď žadatel prostřednictvím Hlášení o změnách nahlásí a nechá si schválit 

nový termín podání ŽoP, a nebo podá ŽoP bez ohlášení změny (tady je riziko delšího 

posouzení a schválení ze strany SZIF jelikož přednost dostanou ty ŽoP, které budou v té době 

podány v řádném termínu). 

 

mailto:semotamova@mas-krusnehory.cz
mailto:semotamova@mas-krusnehory.cz


 

                                                                                    

2 

2. „Může Dohodu o poskytnutí dotace podepsat za žadatele osoba zmocněná na základě 

ověřené plné moci?“ 

Odpověď: Ano, může.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


