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ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
   

 

Úprava PDF dokumentu Závazkování IV.1.2 na Portálu farmáře 

Informujeme MAS o změně PDF dokumentu „Závazkování IV.1.2“.  

Aktuální výše finančních prostředků, které může MAS požadovat v rámci opatření IV.1.1, je 
uvedena v Detailu roku 2014 v řádku „MAS ještě může v r. 2014 požádat“ (viz příklad níže). 

Příklad:

 

Vysvětlení pojmů uvedených v tabulce: 

Řádky „Ušetřené výdaje z let 2012 a 2013“ a „Ze IV.1.2. převedeno v rámci Dodatku 

k Dohodě“ zobrazují hodnoty, na které MAS se SZIF uzavřela Dodatek k Dohodě pro rok 

2014.  

 

Částka v řádku „V rámci ŽoP 2014 lze ve IV.1.1. nárokovat ze IV.1.2.“ představuje 

hodnotu, která se automaticky převádí ze IV.1.2 do IV.1.1. Tato částka se zvyšuje pokaždé, 

kdy ještě realizovaný projekt IV.1.2 sníží požadovanou dotaci (buď schváleným Hlášením o 

změnách, popř. snížením dotace přímo v Žádosti o proplacení) nebo mu je ještě před podáním 

ŽoP ukončena administrace. Částka se zvyšuje až do hodnoty 20 % z celkových prostředků 

přidělených MAS na realizaci SPL pro období 2007 – 2013. U některých MAS již k dosažení 

hranice 20 % došlo. 

 

Řádek „Celkem“ zobrazuje součet všech tří výše uvedených částek a přestavuje tak pro MAS 

pomyslnou roční alokaci pro opatření IV.1.1 na rok 2014, která se ještě u většiny místních 

akčních skupin může den ode dne zvyšovat. 

 

Hodnota „V rámci ŽoP 2014 požadováno“ představuje součet Dotací u již předložených ŽoP 

IV.1.1 pro rok 2014. 

 

V řádku „MAS ještě může v r. 2014 požádat“ lze tedy sledovat, o kolik prostředků může 

MAS zažádat v rámci ŽoP IV.1.1 předkládané během ledna 2015.  
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