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LEGISLATIVA 

Nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články I 07 a I 08 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 
určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. 

Článek 21 - Podpora na předávání znalostí a informační akce. 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § I, §2 a 2d zákona č. 252/ 1997 Sb., 
O zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 



OBECNÉ PODMÍNKY DLE ZÁSAD 
I) POSTUP PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Doložení žádosti: 

17. I.2019 - 29. 3.2019, na příslušné pracoviště SZIF (osobní podání, zaslání poštou, odeslání datovou zprávou, u žádostí zaslaných poštou je 
považován jako den příjmu datum podacího razítka, u žádostí podaných do datové schránky je považován jako den příjmu datum odeslání datové 
zprávy na SZIF), 

2 x originální vyhotovení. 

Přílohy k žádosti, které žadatel potvrzuje podpisem, se dokládají v originále. 

Doplnění žádosti (SZIF, MZe), lze vyžádat doplňující údaje a doklady. 

Odstranění vad (SZIF, MZe}, při neodstranění MZe řízení usnesením zastaví. 

Úprava žádosti (MZe}, žadateli může být doporučena úprava žádosti, lze-li předpokládat, že žádosti bude zcela vyhověno. MZe pak 
posuzuje upravenou žádost. 



OBECNÉ PODMÍNKY DLE ZÁSAD 
11) ODPOVĚDNOST ŽADATELE - PŘÍJEMCE DOTACE 

Změny, které vzniknou v období od podání žádosti do vydání rozhodnutí, žadatel oznamuje a dokládá MZe. 

Změny, které vzniknou oproti skutečnostem uvedeným v rozhodnutí, příjemce oznamuje a dokládá MZe (rozhodnutí o změně 
rozhodnut0. 

Žadatel odpovídá za úplnost a pravdivost údajů v žádosti. Příjemce dotace odpovídá za splnění podmínek rozhodnutí. 

Řízení o odnětí dotace - zahájeno v případě, že žadatel uvedl neúplné a nepravdivé informace, na základě kterých byla poskytnuta 
dotace+ vratka neoprávněně použitých prostředků na účet MZe. 

Porušení rozpočtové kázně - platební výměr na odvod a platební výměr na penále vydává FÚ, vratka na účet FÚ. Příjemce má 
povinnost oznámit tuto skutečnost MZe. 

Požadavek na dotaci se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů (ne matematicky). 

Dotace se účtuje v souladu se směrnou účtovou osnovou, účetními metodami a daňovou evidencí. 

Při uskutečňování ekonomické činnosti se prokázané náklady hradí včetně DPH pro neplátce DPH a bez DPH u plátců. U nákladů 
použitých mimo ekonomickou činnost se prokazatelné náklady hradí včetně DPH. 



, 
OBECNÉ PODMÍNKY DLE ZÁSAD 
111) ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

MZe vydává rozhodnutí, kterým: 
dotaci zcela poskytne, 

žádost o poskytnutí dotace zcela zamítne, 

dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne. 

Proti rozhodnutí je přípustné přezkumné řízení po podání žaloby ve správním soudnictví. 

Změna rozhodnutí: na základě žádosti příjemce dotace může MZe rozhodnout o změně práv a povinností: výše poskytované 
částky, lhůta pro dosažení účelu a další podmínky a ostatní povinnosti stanovené již vydaným rozhodnutím. 

Nové rozhodnutí: Žádosti o poskytnutí dotace, která byla z části nebo zcela zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, 
případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel. Takovému rozhodnutí může předcházet doplnění 
podkladů nebo údajů na vyžádání MZe nebo úprava žádosti na doporučení MZe. 
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DOTACNI PROGRAM 9.F.e.- základní údaje 

Předmět dotace: Podpora v oblasti zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci 
společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malým a středním podnikům, působícím 
v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh, bude formou: 

vstupních konzultací (telefonické, e-mailové, osobn0, 

webových stránek, 

odborných/výukových materiálů, 

seminářů, workshopů a kurzů. 

Žadatel: Agrární nevládní neziskové organizace s plošnou působností (sdružení fyzických osob/právnických osob, zájmové 
sdružení, spolek, svaz, obecně prospěšná společnost atd.): 

u kterých je k I. I. 2019 počet evidovaných členů členské základny 400 a více (fyzických či právnických osob; u kolektivních členů se započítávají 
jejich jednotliví členové) . Kolektivní členové s počtem 400 členů a více podávají žádost o dotaci samostatně, 

jejichž činnost se týká aktivit v zemědělství, 

které mají v předmětu činnosti vzdělávání nebo informační činnost či konzultační služby. 

Komora zemědělských poradců České republiky, z. s. 

Výše dotace: Do výše I 00 % (min. 80 %) uznatelných nákladů na plán činnosti na daný kalendářní rok. 

minimální výše uznatelných nákladů stanovených v plánu činnosti je I 000 000 Kč, 

maximální výše uznatelných nákladů stanovených v plánu činnosti je I I 500 000 Kč. 



VÝKLAD DOTAČNÍHO PROGRAMU - ÚVOD 

, Na naplnění účelu dotace se podílejí: 
zaměstnanci příjemce dotace, 

zaměstnanci případného partnera či partnerů (partnerem je právnická osoba, jejíž činnost se týká aktivit v zemědělství a je koordinována 
příjemcem dotace při realizaci aktivit z plánu činnosti). 

, Monitorovací období: 

První monitorované období - nejdříve ode dne následujícího po podání žádosti na příslušném pracovišti SZIF do 30. 6.2019. 
Druhé monitorované období je od I . 7. 2019 do 8. I I • 2019. 



VÝKLAD DOTAČNÍHO PROGRAMU - CÍLOVÁ SKUPINA (FYZICKÁ OSOBA 
/PRÁVNICKÁ OSOBA) 

Zemědělským produktem se rozumějí produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury 
uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013. 

Cílovou skupinou je podnik působící v odvětví: 

zemědělské prvovýroby, tj. produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž by byly 
provedeny jakékoliv další operace měnící povahu těchto produktů, 

zpracování zemědělských produktů, tj. jakékoliv upravení zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským 
produktem, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích a potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k 
prvnímu prodeji, 

uváděním zemědělských produktů na trh, tj. přechovávání nebo vystavování produktu za účelem jeho prodeje, nabízení produktu k prodeji, 
dodávka produktu nebo jakýkoliv další způsob umístění produktu na trh s výjimkou prvního prodeje prvovýrobcem dalším prodejcům 
nebo zpracovatelům a veškerých činností souvisejících s přípravou produktu k tomuto prvnímu prodeji; prodej o prvovýrobce konečnému 
spotřebiteli se považuje za uvádění zemědělských produktů na trh, pokud k němu dojde v samostatných prostorách vyhrazených pro tento účel. 

Cílovou skupinou je: 

střední podnik - zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy 
nepřesahuje 43 milionů EUR, 

malý podnik - zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje I O milionů EUR, 

mikropodnik - zaměstnává méně než I O osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 
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VYKLAD DOTACNIHO PROGRAMU - ROZPOCET 

Osobní výdaje na základě pracovní smlouvy, OPP a DPČ jsou hrazeny z kapitoly č. I. Osobní výdaje. 

Činnost lektorů a konzultantů lze hradit pouze z kapitoly č. I. Osobní výdaje (nikoliv z položky 3.5 Nákup služeb). 

Lektor: přednáší na seminářích/ workshopech/ kurzech. Lektor dokládá výkaz práce, do kterého vykazuje výkon lektorování 
a dále také případné činnosti související s činností lektora, tj. hodiny na přípravu semináře/workshopu/kurzu. 

Konzultant konzultace osobní (není omezeno pouze na konzultace v místě pracoviště konzultanta), telefonická, e-mailem. 
Konzultant dokládá deník konzultací, do kterého vykazuje výkon konzultací a dále také případné činnosti související s činností 
konzultanta, tj. příprava podkladů ke konzultacím pro cílovou skupinu, studium odborných materiálů aktuálně potřebných pro výkon 
konzultanta, nejedná se však o zvyšování kvalifikace konzultanta, ani o návštěvu seminářů/workshopů/kurzů atd.) 

Ostatní pracovní pozice (administrativní pracovník, koordinátor; účetní, IT pracovník atd.) lze hradit z kapitoly č. I. Osobní 
náklady nebo položky 3.5 Nákup služeb. 



VÝKLAD DOTAČNÍHO PROGRAMU - ROZPOČET 

Konkrétní výši dotace na osobní náklady je nutné stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou 
v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. 

Náhrady za dovolenou jsou způsobilé pouze v rozsahu úvazku, který je zaměstnanci hrazen z dotačního programu 9.F.e. 

Z kapitoly č. 2. Cestovní náhrady lze hradit cestovní náhrady zaměstnanců, kterým jsou hrazeny osobní výdaje z kapitoly 
č. I. Osobní výdaje (dle zákoníku práce). 

Výše kapitoly č. 3. Kancelář maximálně 20 % vzhledem k celkovým způsobilým nákladům/výdajům rozpočtu. 

Z položky 3.4 Kancelářský materiál lze hradit kancelářské potřeby. nikoliv kancelářskou techniku nebo kancelářský nábytek. 



VÝKLAD DOTAČNÍHO PROGRAMU - DOKLADOVÁNÍ 

Veškeré doklady k dotačnímu programu 9.F.e. musí splňovat požadavky formální správnosti účetních dokladů (§ I I zákona 
o účetnictvi). 

Příjemce dotace/partner vede oddělené účetnictví o prostředcích dotace ( dokládá se na vyžádáni). 

Po obdržení dílčí zprávy poskytovatel dotace vyzve příjemce dotace k doložení vybraných relevantních dokladů pnJemce 
dotace/partnera dle soupisky účetních dokladů (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, výplatní 
listiny, vyúčtované cestovní příkazy včetně všech relevantních dokladů, nájemní smlouvy, objednávky, faktury, paragony atd.). 

Faktury za služby budou vystaveny dodavatelem služeb přímo na příjemce dotace/partnera „přefakturace" nejsou akceptovány. 

Příjemce dotace/partner dokládá v dílčí zprávě: 

bankovní výpis/pokladní deník, každý relevantní výdaj bude označený pořadovým číslem výdaje dle soupisky účetních dokladů, 

pracovní výkazy (všichni zaměstnanci mimo konzultanta}, 

deníky poskytnutých konzultací (konzultant}, 

prezenční listiny a pozvánky (workshopy/semináře/kurzy) . Na prezenčních listinách budou uvedeni pouze účastníci spadající do cílové skupiny. 

Ostatní doklady dokládat pouze na výzvu MZe. 

Ke každé pracovní smlouvě, OPP nebo DPČ se dokládá jeden pracovní výkaz, mimo pracovní pozici konzultant, kdy je dokládán 
deník poskytnutých konzultací. 
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VYKLAD DOTACNIHO PROGRAMU - ZPUSOBILE NAKLADY 

I Způsobilé náklady. 
jsou nezbytné, hospodárné, efektivní a účelově vázané na realizaci plánu činnosti, 

vzniknou ode dne následujícího po podání žádosti na příslušném pracovišti SZIF do 8. 11.2019, 

jsou uhrazené, přičemž úhrada musí proběhnout maximálně do I S. I I.2019, 

jsou zaevidované v účetnictví organizace odděleným způsobem, dle stanovených pravidel, 

jsou doložitelné příslušnými účetními doklady, 

odpovídají cenám v místě a čase obvyklém. 
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VÝKLAD DOTAČNÍHO PROGRAMU - NEZPUSOBILE NAKLADY 

I Nezpůsobilé náklady: 
běžné provozní náklady, které by organizaci vznikly nezávisle na obdržení dotace, 

daň z přidané hodnoty. kromě případů, kdy je podle vnitrostátních právních předpisů neodpočitatelná, 

dlužné částky, úroky z dlužných částek, úroky z úvěru, 

pokuty a penále, 

vedení běžného provozního účtu organizace a bankovní poplatky související s tímto účtem, 

pohoštění (nejedná se o občerstvení pro účastníky workshopů/seminářů/kurzů, kteří splňují podmínku cílové skupiny), dary, ceny a catering, 

výroba, tisk a distribuce odborné tiskoviny (časopisy, noviny, brožury atd.) veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci nebo 
obsahujících placenou inzerci. V případě, že tiskovina obsahuje placenou inzerci, ale splní podmínku neziskovosti (celkové výnosy-celkové náklady< 
O Kč) pak si lze nárokovat k proplacení rozdíl mezi celkovými náklady na výrobu, tisk a distribuci odborné tiskoviny a finančními prostředky 
získanými z prodeje inzerce v odborné tiskovině, 

leasing, 

správní poplatky, clo, 

daně, u kterých je organizace poplatníkem (např. silniční daň, daň z nemovitosti), 

registrační poplatky na seminářích/workshopech/kurzech vybírané od cílové skupiny. 
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VYKLAD DOTACNIHO PROGRAMU - NEZPUSOBILE NAKLADY 

I Nezpůsobilé náklady 
limity nákladů : 

- mzdové náklady na zaměstnance na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nad limit 250 Kč na hodinu; 
v případě lektora nad limit 500 Kč na hodinu, 

- občerstvení na akci a účastníka z cílové skupiny nad limit 200 Kč, (občerstvení není hrazeno lektorům, organizátorům atd.), 
- minimální počet účastníků z cílové skupiny na workshopu/semináři/kurzu je 15 osob. 

limity rozpočtu: 

- výdaje nad limit 20 % z kapitoly č. 3 Kancelář vzhledem k celkově způsobilým výdajům dotačního programu. 

Limity nákladů a rozpočtu uvedených výše nelze měnit podstatnou ani nepodstatnou změnou. 
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VYKLAD DOTACNIHO PROGRAMU - PODSTATNE ZMENY 

Oznámení/žádost příjemce dotace zasílá prostřednictvím datové schránky (zaručený elektronický podpis statutárního zástupce 
příjemce dotace není vyžadován) nebo podává v listinné podobě (s podpisem statutárního zástupce) na MZe. 

Změny oznamované bez zbytečného odkladu ( oznámení): 
změna v názvu příjemce dotace, 

změna v názvu partnera, 

změna v osobách vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce dotace, 

změna sídla příjemce dotace, 

změna bankovního účtu příjemce dotace, 

změna kontaktní osoby. 

I Změny zasílané minimálně I O pracovních dnů před termínem realizace (žádost): 
změna obsahu semináře/workshopu/kurzu, 

realizace semináře/workshopu/kurzu neuvedeného v žádosti o dotaci, 

změna partnera, 

navýšení jednotlivých kapitol rozpočtu o více než I O %, (přiložena bude tabulka Rozpočet). 

Změna bude popsána a uvedeny důvody, které k této změně vedou. 
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VYKLAD DOTACNIHO PROGRAMU - NEPODSTATNE ZMENY 

O provedení nepodstatných změn příjemce dotace informuje MZe v rámci doložení první respektive druhé dílčí zprá~ v části 
nepodstatné změny. které byly provedeny v monitorovacím období. V závislosti na tom, ve kterém období k nepodstatné změně 
došlo. 

, Nepodstatné změny: 
změna termínu (pololetQ nebo místa (kraj) realizace semináře/workshopu/kurzu, 

navýšení jednotlivých kapitol rozpočtu do maximálně I O % (včetně), 

přesun finančních prostředků mezi položkami rozpočtu v rámci příslušné kapitoly, 

nerealizace plánovaného semináře/workshopu/kurzu, 

změny oproti plánu činnosti předloženého v žádosti, které se týkají konzultací, informační podpory prostřednictvím webových stránek, odborných 
a výukových materiálů (v případě, že se nejedná o podstatnou změnu). 

Změna bude popsána a uvedeny důvody, které k této změně vedou. 
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PLAN CINNOSTI - OBLASTI ZAMERENI 

I Z dotačního programu jsou podporovány aktivity, které budou zaměřeny na tyto oblasti: 
národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám, 

principy společné zemědělské politiky především plnění požadavků v rámci přímých plateb Uednotná platba na plochu - SAPS, podpory pro mladé 
zemědělce, dobrovolné podpory vázané na produkci, greening, Povinné požadavky na hospodaření - PPH, Dobrý zemědělský a environmentální stav 
půdy - DZES) a zemědělských registrů (Veřejný registr půdy - LPIS, Integrovaný registr zvířat - IZR, Registr sadů, Registr chmelnic apod.), 

jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti), 

rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, 

ochrana spotřebitelů z hlediska cílové skupiny (bezpečnost potravin), 

informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství, 

informační podpora poradenského systému MZe, 

informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, 

informační podpora produktů resortní povahy z hlediska cílové skupiny. 



, 
PLÁN ČINNOSTI - PODPOROVANÉ AKTIVITY 

, V rámci plánu činnosti jsou podporovány následující aktivity: 
Semináře/workshopy/kurzy (soubor učebních lekcí a přednášek) . Pozvánky na akce musí být zaslány na e-mailovou adresu garanta dotačního 
programu 9.F.e. (včetně uvedení internetového odkazu, na kterém je pozvánka umístěna), minimálně I O pracovních dnů před konáním akce (platí 
ode dne následujícího po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace), 

konzultace osobní, telefonické, e-mailem (v případě osobních konzultací není omezeno pouze na místo pracoviště konzultanta), 

informační podpora pro cílovou skupinu na webových stránkách příjemce dotace/partnera, 

odborné a výukové materiály. Jedná se o odborné texty vytvořené zaměstnanci příjemce dotace/partnera. Např. : pracovní sešit na workshop, 
skripta pro seminář/workshop/kurz, odborná t iskovina (časopis, noviny, brožura atd.), odborný článek atd., při dodržení pravidel citace. N ejedná se 
o pozvánky na seminář/workshop/kurz, převzaté materiály, převzaté články atd. 



PLÁN ČINNOSTI - OBSAH 

a) seznam oblastí, ve kterých žadatel o dotaci/partner bude činnosti vykonávat. 

b) přehled všech činností,které bude vykonávat žadatel o dotaci/partner v rámci jednotlivých regionů: 

Popisovány budou pouze aktivity hrazené z prostředků dotačního programu 9.F.e .• tj. určené pro cílovou skupinu. 

Níže uvedené tabulky budou dodány souhrnně za žadatele o dotaci/partnera v rámci jedné tabulky: 

Specifikace seminářů a workshopů 

Pořadové číslo Název Místo konání (kraj) Pololetí konání (1 . pol. 2019, Skutečné datum realizace Počet účastníků (dle 
2. pol. 2019) prezenční listiny) 

Z názvu bude zřejmý konkrétní obsah semináře/workshopu/kurzu. 

Název žadatele/příjemce 
dotace/ artnera 

Konzultace osobní 
ů konzultací 

Konzultace telefonické 

Podrobný popis informační podpory pro cílovou skupinu na webových stránkách 
Název žadatele/příjemce dotace/partnera Popis informační podpory 

Konzultace 
e-mailem 



PLÁN ČINNOSTI - OBSAH 

· ch materiálů 
Popis odborných a výukových materiálů (obsah, počet stran, počet kusů atd.) 

c) tabulku rozpočet (bude dodáno souhrnně za žadatele o dotaci/partnera v rámci jedné tabulky). 

d) finanční přehled a místo výkonu aktivit (bude dodáno souhrnně za žadatele o dotaci/partnera v rámci jedné tabulky) 

Finanční přeh led a místo výkonu aktivit 
Název žadatele/příJemce Adresa 1('0 Předpokládané náklady Výčet krajů, ve kterých budou 
dotace/partnera vykonávány akt1v1ty 



v , 

ZADOST 

, Obsah žádosti: 
formulář Identifikační údaje a následující dvě příslušná čestná prohlášení, 

čestné prohlášení o počtu evidovaných členů členské základny. V případě kolektivních členů bude přiložen jmenný seznam kolektivních členů 
včetně uvedení počtu členů členské základny, 

čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům a odbornosti lektorů a konzultantů žadatele o dotaci/ partnera, 

doklad o registraci podnikání - předmětu činnosti (možno doložit výpisem pořízeným dálkovým přístupem, na kterém žadatel o dotaci svým 
podpisem potvrdí správnost uvedených údajů), 

doklad o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti nebo bankovní výpis s názvem a adresou žadatele, 

plán činnosti, 

odkaz/y na webové stránky žadatele dotace/partnera, na kterých je uvedena informační podpora pro cílovou skupinu (definovanou ve výkladu 
dotačního programu 9.F.e.), 

požadavek na výši dotace, 

uvedení kontaktní osoby žadatele o dotaci (jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa), 

uvedení monitorovacího období, tj. rozmezí, od kdy do kdy bude cílů dle plánu č innosti dosaženo, 

jmenný seznam akreditovaných poradců , kteří se budou podílet na realizaci plánu činnosti (plán personálního obsazenQ, nepovinný doklad. 



, 
I 
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DÍLČÍ ZPRÁVY 

Příjemce dotace je povinen doložit elektronicky (na hmotném nosiči, např. CD) a v listinné podobě v jednom vyhotovení 
na adresu: Ministerstvo zemědělství, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, Těšnov 65/ 17, Praha I, I I 000, první dílčí zprávu nejpozději 
do 12. 7. 2019 a druhou dílčí zprávu nejpozději do I S. I I. 2019. V případě zaslání dílčích zpráv poštou i osobního odevzdání je 
rozhodující datum převzetí dílčích zpráv podatelnou Ministerstva zemědělství. 

Typ zprávy: První dílčí zpráva, druhá dílčí zpráva. 

Obsah zprávy: 

Zhodnocení plánu činnosti: 

Zhodnocení plánu činnosti bude vyjádřeno pomocí tabulek (souhrnně za příjemce dotace/partnera): 

- Specifikace seminářů a workshopů (doplněny hodnoty do posledních dvou sloupců tabulky + uvedení nově realizovaných 
seminářů/workshopů/kurzů) , 

- Podrobný popis vykonávaných aktivit dle jednotlivých typů konzultací (porovnání plánu a skutečné realizace), 

- Podrobný popis informační podpory pro cílovou skupinu na webových stránkách (porovnání plánu a skutečné realizace), 

- Podrobný popis odborných a výukových materiálů (porovnání plánu a skutečné realizace), 

- Finanční přehled a místo výkonu aktivit (v předposledním sloupci bude uveden požadavek na dotaci v první díl čí zprávě/druhé dílčí zprávě, ve 
druhém sloupci bude uveden výčet krajů, ve kterých byly aktivity vykonány). 

Uvedení případných nepodstatných změn, které byly provedeny v monitorovacím období. 

Celkové slovní hodnocení činnosti za dané monitorované období v rozsahu ( 1-2 strany za příjemce dotace a partnera celkem). 

Vykazovány budou pouze aktivity hrazené z dotačního programu 9.F.e. 



DÍLČÍ ZPRÁVY 

Zpětná vazba: 

Uvést zásadní připomínky, dotazy a náměty týkající se resortní problematiky, které příjemce podpory/partner obdržel v souvislosti se svou činností. 
Podněty týkající se potřeb cílových skupin, případně další návrhy a doporučení (v rozsahu 1-2 strany za příjemce dotace a partnera celkem). 

Doložené přílohy: 
požadavek na výši dotace, 

rozpočet (přehled čerpání způsobilých výdajů), 

soupiska účetních dokladů.V případě nárokování nákladů na výrobu, tisk a distribuci tiskoviny za podmínky neziskovosti budou doplněny tyto údaje: 
název tiskoviny, obsah inzerce, náklady na výrobu, tisk a distribuci v Kč, cena inzerce v Kč, nárokovaný rozdíl v Kč {bude uvedeno mimo soupisku 
účetních dokladů), 

rozpis mzdových výdajů, 

tabulka zaměstnanci příjemce dotace/partnera, 

výpisy z bankovních účtů/pokladních deníků, 

pracovní výkazy, 

deníky poskytnutých konzultací, 

pozvánky na semináře/workshopy/kurzy, prezenční listiny. 



.. 
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EXCELOVSKETABULKY 

Excelovské tabulky: 

rozpočet (přehled čerpání způsobilých výdajů), 

zaměstnanci žadatele/příjemce dotace/partnera, 

soupiska účetních dokladů, 

rozpis mzdových výdajů, 

budou dokládány v žádosti resp. v dílčí zprávě vždy pouze I x, tj. společně za žadatele/přijemce dotace a případného 
partnera/partnery. 

pracovní výkaz, 
deník poskytnutých konzultací, 

prezenční listina, 

budou dokládány a činnosti v nich vykazovány v dílčí zprávě, ve které budou nárokovány k proplacení. 

Všechny excelovské tabulky budou dokládány také ve formátu .xls, (platí pro první a druhou dílčí zprávu, neplatí pro žádost) přílohy 
nelze upravovat, přípustné je pouze přidávání řádků (změna šířky sloupců) . 

V případě, že poskytovatel dotace při kontrole doložené dílčí zprávy o činnosti zjistí nedostatky, je příjemce dotace povinen 
odstranit tyto nedostatky a opravenou dílčí zprávu (dle pokynu poskytovatele) doložit elektronicky (na hmotném nosiči, např. CD) 
a v listinné podobě na adresu MZe. 
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MINISTERSTVO Z EMEDELSTVI 

Kontakty: ' .• 
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Ing. Pavlína Adam. P~~ j:~8~lina.adam@mze.cz, 221 812 046 
Mgr. Barbora Sadílková:;ptirb~ra.sadilkova@rnze.cz, 221 812 083 
Ing.Věra Reljiéová• vera:;~if,;v~l.lté;CZ, 221 812 756 „ 
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