Program na podporu
místních produktů
2021

Program na podporu místních produktů 2021 –
dotační tituly

Dotační titul č. 1 - Podpora regionálního značení je zaměřen na podporu
regionálního značení, které přispívá k ekonomickému oživení regionu se
zřetelem ke všem stránkám udržitelného rozvoje v souladu se Strategií
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027.
Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je:
a) podpora propagace a rozvoj regionálních značek, které. jsou jednotným
systémem podpory místních výrobců,
b) podpora propagace místních výrobků a služeb,
c) podpora zlepšování image regionálních značek, potažmo celého OK.
Dotaci lze použít na podporu projektů zaměřených na následující aktivity:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

tvorba a vydávání novin,
zajištění seminářů pro výrobce a producenty na území Olomouckého kraje,
tvorba a vydávání katalogů certifikovaných producentů,
propagace regionální značky – například samolepky, visačky, postery, letáky,
bannery, apod.,
propagační akce – účast na významných akcích,
pořízení vybavení pro prodejnu místních certifikovaných produktů

Program na podporu místních produktů 2021 –
dotační tituly

Dotační titul č. 2 Podpora farmářských trhů je zaměřen na podporu a
udržitelnost Farmářských trhů na území Olomouckého kraje, která povede
ke zvýšení zájmu zdejších obyvatel o domácí produkty v souladu se Strategií
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027.
Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je:
.
a) podpora propojení spolupráce veřejného a podnikatelského
sektoru,
malých farmářů a zemědělců,
b) podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské
prostředí,
c) podpora zaměstnanosti v regionu.
Dotaci lze použít na podporu projektů zaměřených na následující aktivity:
a)
b)
c)
d)

instalace a demontáž prodejních stánků a s tím spojeného vybavení,
likvidace odpadů,
úklid prostranství,
inzerce a propagace.
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Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 jsou vyčleněny finanční
prostředky ve výši 650 000 Kč.
Členění pro jednotlivé dotační tituly:
Dotační titul č. 1
.
– Podpora regionálního značení – 300 000 Kč
– Oprávnění žadatelé jsou FO a PO, mimo příspěvkové organizace
krajů, obcí a státu
Dotační titul č. 2
– Podpora farmářských trhů – 350 000 Kč
– Oprávnění žadatelé jsou FO a PO, mimo příspěvkové organizace
krajů, obcí a státu

Výše dotace PPMP 2021, spoluúčast žadatele

Výše dotace PPMP 2021
DT 1
min. 50 000 Kč
DT 2
min. 10 000 Kč

max. 100 000 Kč
max. 25 000 Kč

.
V dotačním titulu č. 1 – minimální podíl spoluúčasti žadatele
z vlastních a
jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů
akce/činnosti, a činí 60 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů
akce/činnosti, výše dotace maximálně 40 % z celkových skutečně
vynaložených uznatelných výdajů akce/činnosti.

V dotačním titulu č. 2 – Podpora farmářských trhů není povinná spoluúčast
žadatele požadována.

Program na podporu místních produktů 2021 harmonogram realizace dotačního programu

•
•
•
•
•
•
•
•

Schválení Programu v ZOK: 21. 12. 2020
Zveřejnění Programu: 22. 12. 2020 – 22. 3. 2021
Příjem žádostí: 22. 1. 2021 – 8. 2. 2021 (do 12:00 hod)
Hodnocení žádostí: únor – březen 2021
.
Schválení příjemců podpory v ROK: 29. 3. 2021
Schválení příjemců podpory v ZOK: 26. 4. 2021
Ukončení realizace podporovaných aktivit: 31. 12. 2021
Vyúčtování poskytnuté dotace: do 31. 12. 2021 – DT 2
do 30. 1. 2022 – DT 1

Pravidla pro předkládání žádostí o dotace PPMP 2021

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2021
do 8. 2. 2021 do 12 hodin.
Před vyplněním elektronické žádosti je žadatel povinen provést
registraci v systému RAP (Rozhraní pro občany) pomocí
uživatelského jména a hesla.
.
Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně vyplněné
elektronické žádosti a doručené písemné žádosti (u obce
datovou zprávou)
Žádost o dotaci (včetně povinných příloh) musí být před jejím
podáním nejpozději do 12:00 hodin posledního dne lhůty
k podání žádosti vyplněna elektronicky na formuláři
zveřejněném na internetových stránkách vyhlašovatele,
v systému RAP.

Pravidla pro předkládání žádostí o dotace PPMP 2021

Žádost vyplněnou v systému RAP, po jejím odeslání v systému
RAP doplněnou o PID (čárový kód) je možno podat
ve stanovené lhůtě:
a) elektronicky emailem s uznávaným nebo kvalifikovaným
.
elektronickým podpisem na adresu posta@olkraj.cz nebo
datovou zprávou do datové schránky ID: qiabfmf, nebo
b) osobním doručením 1 vytištěného a podepsaného
originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu KÚOK,
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc nebo
c) zasláním 1 vytištěného a podepsaného originálu žádosti v
listinné podobě na adresu Olomoucký kraj, Odbor
strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00
Olomouc

Pravidla pro předkládání žádostí o dotace PPMP 2021
PRO OBCE a veřejnoprávně podepisující dle zákona
Elektronizace procesu administrace
• Požadavek elektronického podepisování plyne z § 5 zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který ukládá povinnost pro veřejnoprávní
podepisující používat pouze kvalifikovaný elektronický podpis na kvalifikovaném
prostředku pokud se dokumentem právně jedná, což je vždy.
• Dokument, který je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. podle § 5 zákona č.
297/2016 Sb., musí být zároveň opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem
podle § 11 téhož zákona. V § 11 téhož zákona je stanoveno, že veřejnoprávní podepisující,
který podepsal kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronický dokument, kterým se
právně jedná při výkonu své působnosti, opatří podepsaný elektronický dokument
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

•

ŽÁDOST O DOTACI, čestná prohlášení jsou vždy elektronicky podepsaná,

a to podle odstavců výše

• Více podrobností je uvedeno v následujícím odkazu na Ministerstvu
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-problematice-kvalifikovanych-elektronickychpeceti.aspx

vnitra:

Pravidla pro předkládání žádostí o dotace PPMP 2021

Elektronizace procesu administrace – podání žádosti
1. Žadatel o poskytnutí dotace se přihlásí do systému RAP (pomocí svého
uživatelského jména a hesla).
2. Vyplní a odešle svou žádost v systému RAP, včetně .povinných příloh
nejpozději do 8. 2. 2021 do 12:00 hodin.
3. Následně si stáhne soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými daty)
opatřenou PID (čárovým kódem) a ve lhůtě nejpozději do 8. 2. 2021 do
12:00 hodin zašle žádost, včetně povinných příloh elektronicky přes
datovou schránku žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s
kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu se zákonem č.
297/2016 a připojí kvalifikované elektronické časové razítko.

Podmínky v PPMP 2021

•

•

•

žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat
pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného
dotačního titulu bude podána další žádost, bude tato žádost
vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této
.
skutečnosti informován.
prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje
akce/činnosti vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu
Olomouckého kraje

Podmínky v PPMP 2021
Dotace je poskytována na uznatelné výdaje neinvestičního charakteru, je přísně
účelová a její čerpání je vázáno jen na financování akce/činnosti, na kterou byla
poskytnuta.
DPH je uznatelným výdajem, pokud příjemce:
a)
b)

není plátcem DPH,
je plátcem DPH, ale dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nemá možnost
nárokovat odpočet daně na vstupu.

Neuznatelnými výdaji se rozumí výdaje, které nelze zahrnout . do celkových
předpokládaných ani celkových skutečně vynaložených výdajů na realizaci
akce/činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úhrada daní, daňových odpisů, poplatků a odvodů,
úhrada úvěrů a půjček,
nákup věcí osobní potřeby,
penále, pokuty,
pojistné,
bankovní poplatky,
nákup nemovitostí,
leasing
poskytování darů – mimo ceny do soutěží
DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat odpočet daně na vstupu plně
či částečně.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci v PPMP 2021
1. prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele
2. prostá kopie dokladu, prokazujícího právní osobnost žadatele (např. prostá kopie výpisu z
veřejného rejstříku nebo živnostenského rejstříku nebo registru ekonomických subjektů
nebo jiné zákonem stanovené evidence), příp. jiného dokladu o právní subjektivitě žadatele
(platné stanovy, statut apod.) – doloží všechny právnické osoby; u fyzických osob pouze ty,
které jsou zapsány v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiné obdobné
evidenci,
3. prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby zastupovat žadatele (např. prostá kopie
. o zvolení starosty
jmenovací listiny nebo zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce
nebo zápisu ze schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán nebo plná moc apod.),
4. prostá kopie dokladu prokazujícího registraci k dani z přidané hodnoty
a skutečnost, zda žadatel má či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu, jeli žadatel plátcem DPH,
5. čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele dle bodu 1 – 4 (pokud byly přílohy č. 1
– 4 doloženy k žádosti o dotaci v předchozím roce a nedošlo v nich k žádné změně, lze je
nahradit čestným prohlášením) – Příloha č. 1,
6. přehled poskytnutých dotací – Příloha č. 2,
7. čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – Příloha č. 3,
8. čestné prohlášení žadatele – právnické osoby – Příloha č. 4,
9. čestné prohlášení žadatele o struktuře členské základny spolku nebo organizace – Příloha
č. 5,
10. rozpočet celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti – Příloha č. 6,
11. doplňující informace – Příloha č. 7.

Princip hodnocení žádostí PPMP 2021

Označe
ní

HODNOCENÍ KRITÉRIÍ
HODNOCENÍ

BODOVÁ
ŠKÁLA

Maximální počet bodů

A1
A2

Hodnotí administrátor

1–100
1–100

200

B1
B2

Hodnotí poradní orgán

1–100
1–100

200

C

Hodnotí Rada
Olomouckého kraje

1–200

PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU

Maximální počet bodů
který může posuzovaná žádost
dosáhnout

600

200

VYSVĚTLENÍ BODOVÁNÍ
POČET DOSAŽENÝCH BODŮ

.
NÁVRH ŘÍDÍCÍMU ORGÁNU

Hodnocení administrátorem, odborným orgánem, Radou
Olomouckého kraje
(celkový bodový zisk A1 – C)

1–250

NEVYHOVĚT

Hodnocení administrátorem, odborným orgánem, Radou
Olomouckého kraje
(celkový bodový zisk A1 – C)

251–550

VYHOVĚT,
MŮŽE BÝT KRÁCENO
(částečné vyhovění*)

Hodnocení administrátorem, odborným orgánem, Radou
Olomouckého kraje
(celkový bodový zisk A1 – C)

551–600

VYHOVĚT

*Může být vyhověno částečně nebo v plné výši. Ke krácení požadavku dojde především
v případech převisu žádostí a nedostatku finančních prostředků, které jsou v daném dotačním
titulu k dispozici. Žadatel s počtem dosažených bodů více než 250 je oprávněný k přijetí dotace
dle schváleného pořadí náhradních žadatelů řídícím orgánem a to v případě nečerpání dotace
některým z příjemců dotace nebo v případě navýšení alokace v dotačním titulu.

PPMP 2021 – Hodnotící kritéria

Kritéria hodnocení A
A1

A1

A2

DT 1 - Počet certifikovaných výrobků, služeb a zážitků – za loňský rok

Počet bodů

Velký počet
Střední počet
Malý počet

100
70
35

.

DT 2 – Podpora zaměstnanosti regionu – počet pracovníků zaměstnaných při
Počet bodů
pořádání farmářských trhů

Vysoká podpora
Malá podpora
Nízká podpora

100
70
35

DT 1 - Počet pořádaných aktivit regionálního značení
DT 2 – Počet pořádaných farmářských trhů nebo účast na nich

Počet bodů:

Velký počet
Střední počet
Malý počet

100

70
35

PPMP 2021 – Hodnotící kritéria

Kritéria hodnocení B
B1

B2

Hodnocení věcné a časové reálnosti akce - harmonogram

Počet bodů:

Přesný harmonogram - žadatel přesně uvede, jak bude akce/činnost realizována, včetně variantního. řešení
s ohledem na rizika (např. pandemie, povodně, krizový stav)

71-100

Obecný harmonogram – žadatel uvede pouze časový a věcný rámec realizované akce/činnosti

36-70

Nedostatečný harmonogram – žadatel neuvedl dostatek informací pro logicky správné určení způsobu
realizace akce/činnosti

1-35

Soulad se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 - 2027

Počet bodů

Plní 3 a více dlouhodobých priorit

100

Plní 2 dlouhodobé priority

70

Plní 1 dlouhodobou prioritu

35

PPMP 2021 – Hodnotící kritéria

Kritéria hodnocení C

C1

Dopad projektu na podporovanou oblast z odborného pohledu vyhlašovatele

Počet bodů

.
Realizace projektu trvale zvýší a zkvalitní nabídku akcí/činností v Olomouckém kraji, případně
povede k propagaci na národní a/nebo mezinárodní úrovni

141-200

Realizace projektu dočasně zvýší a zkvalitní nabídku akcí/činností v Olomouckém kraji, případně
povede k propagaci na krajské a/nebo mikroregionální úrovni

71-140

Realizace projektu jednorázově zvýší a zkvalitní nabídku akcí/činností v Olomouckém kraji,
případně povede k propagaci na místní úrovni

1-70

Administrace smluv o dotaci PPMP 2021

29. 3. 2021 – schválení příjemců podpory v Radě Olomouckého kraje.
26. 4. 2021 – schválení příjemců podpory v Zastupitelstvu Olomouckého kraje obce
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech činí 90 dnů od ukončení lhůty pro podávání
žádostí.
Žadatelé budou vyrozuměni o poskytnutí, či neposkytnutí dotace. administrátorem
nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí řídícího orgánu.
Postup uzavření smlouvy o poskytnutí dotace:
- administrátor zašle příjemcům dotace 2 paré podepsané smlouvy o poskytnutí
dotace
- příjemce zašle administrátorovi 1 paré podepsané a orazítkované smlouvy
- administrátor zveřejní smlouvu v registru smluv a zašle schválenou dotaci na
účet příjemce

Program na podporu místních produktů 2021

Krajské dotační programy 2021 (https://www.olkraj.cz)

.

Program na podporu místních produktů 2021

Krajské dotační programy 2021

.

Program na podporu místních produktů 2021

Portál komunikace pro občany

.

Program na podporu místních produktů 2021

Portál komunikace pro občany https://olkraj.cz/portal

.

Program na podporu místních produktů 2021

Portál komunikace pro občany – registrace uživatele

Doporučujeme nechat
zatrhnutou volbu a používat
e-mail jako přihlašovací
jméno.
Pokud u právnické osoby
zadáme IČ, doplní se další
údaje dle rejstříku ARES,
ostatní údaje doplňte
Údaje vyplněné v registraci se
budou přenášet do žádosti, do
sekce „Žadatel o dotaci“ tzn. je
potřeba vyplňovat údaje žadatele,
tzn. nemusí to být vždy osoba,
která vyplňuje registraci.
Zaregistrované údaje nejdou
uživatelsky měnit!!!

Pečlivě si zkontrolujte
správnost e-mailové
. adresy.

Vyberte právní formu
žadatele a zbytek
formuláře se přizpůsobí

Technická podpora:
e-mail: dotace@olkraj.cz
tel. + 420 585 508 457

Program na podporu místních produktů 2021

Podpora žadatelům dotačního Programu na podporu
místních produktů 2021
V době příjmu žádostí 22. 1. 2021 – 8. 2. 2021 je
žadatelům k dispozici HOT-LINE podpora, která funguje
v úřední hodiny nepřetržitě:
.
Technická linka na tel.: Bc. Viktor Müller, 585 508 457, řeší
pomoc při přihlašování do systému, technické poradenství,
zapomenuté heslo, hlášení technických problémů atd.
Faktická linka na tel.: Ing. Jana Olivíková, 585 508 322,
řeší odbornou podporu žadatelům, např. pomoc
s vyplněním žádosti, zpracováním příloh atd.

Program na podporu místních produktů 2021

Povinná minimální propagace akce/činnosti
• uvádět logo poskytovatele na webových stránkách nebo sociálních
sítích příjemce
• označit propagační materiály příjemce, vztahující se k účelu dotace,
logem Olomouckého kraje
. kraje při této
• pořízení fotodokumentace o propagaci Olomouckého
akci nebo činnosti (minimálně dvě fotografie dokladující propagaci
Olomouckého kraje na viditelném, veřejně přístupném místě).

Vyúčtování dotace
• použít poskytnutou dotaci nejpozději do data, které je ve smlouvě
• vyúčtování dotace poslat v předstihu !!!

Děkuji za pozornost!

Ing. Jana Olivíková
tel.: 585 508 322
e-mail: j.olivikova@olkraj.cz

