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6.  KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

PROGRAM ROZVOJE 

VENKOVA 2014 - 2020 



OBECNÉ PODMÍNKY PRAVIDEL 



PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE - DOKUMENTY 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
na projekty PRV 

2 části - Obecné a Specifické podmínky – aktualizováno  

pouze v elektronické podobě 

aktualizace pro každé kolo 

Příručky: 

Příručka pro zadávání veřejných zakázek – aktualizována 

Příručka pro publicitu PRV  

Metodika výpočtu finančního zdraví 

 

Dostupné na: 

www.eagri.cz/PRV a na stránkách SZIF www.szif.cz  

  

 

http://www.eagri.cz/PRV
http://www.szif.cz/


OBECNÁ USTANOVENÍ 

administraci provádí SZIF – platební agentura (Státní zemědělský 
intervenční fond) 

základní komunikace se SZIF prostřednictvím Portálu farmáře 

za plnění podmínek odpovídá výhradně žadatel (kontrola 
zpracovatelských firem a smluv!) 

projekt plní účel a rozsah operace 

realizace v souladu s platnými právními předpisy 

součinnost při kontrolách a dokládání plnění podmínek 

při nesplnění podmínek – snížení částky dotace (10–100 % částky dotace, 
nedotování výdaje) 

 

 



OBECNÁ USTANOVENÍ 

žadatel nesmí mít dluh vůči FÚ ani být v likvidaci 

předmět projektu musí být ve výhradním vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
žadatele, smí být provozován pouze žadatelem (pokud není stanoveno jinak) 

žadatelé (vyjma FO a PO veřejného práva) předkládají formou čestného 
prohlášení údaje o vlastní majetkové struktuře do úrovně 
skutečných majitelů (zákon č. 253/2008 Sb., tzv. „AML zákon“) 

• skutečný majitel vlastní více než 25 % vlastnických práv 

spolufinancování současně i z jiných dotací 

a)pokud je dodržena max. míra podpory (předpisy EU) 

b)využití finančních nástrojů EU (úvěr,  garance) pouze na podíl žadatele 

c)podpora PGRLF možná na všechny způsobilé výdaje  

 

 

 

 



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

specifické pro danou operaci 

upřesňovány pro každé kolo 

princip 3 E 

a) hospodárnost (kvalita za nejvýhodnější cenu) 

b) efektivnost (nejlepší výkon za rozumnou cenu) 

c) účelnost (optimální dosažení cílů projektu, operace) 

hotovostní platba pouze do 100 tis. Kč 

dotace je vypočtena ze skutečně vynaložených výdajů (omezení dle katalogu 
stavebních prací,  limity u konkrétních druhů výdajů,  znalecký posudek 
nemovitosti) 

nelze dotovat leasing,  věcné plnění,  prosté nahrazení investice,  nákup 
platebních nároků,  zvířata,  jednoleté rostliny,  DPH u plátců DPH 

 

 

 

 



PROVÁDĚNÍ ZMĚN 

obecná povinnost oznamovat změny okolností, které mohou mít vliv na 
realizaci a výsledky projektu 

oznámení přes Portál farmáře 

první ohlášení změny možné až po podpisu Dohody 

SZIF řeší pouze jedno hlášení o změnách současně 

zásadní změny podléhají schválení SZIF (změna příjemce dotace, místa 
realizace projektu…) 

menší změny lze hlásit až po realizaci projektu, SZIF se k nim vyjádří 
(změny výdajů, technických parametrů…) 

za nenahlášení změny může být udělena sankce (dle závažnosti změny 
10–100 % dotace) 

 

 

 



ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 

 

došlo k přesunutí většiny podmínek pro zadávání zakázek pro 
zadavatele mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek a zakázek 
malého rozsahu do Příručky pro zadávání zakázek PRV. 

 

žadatel dokládá dokumentaci již s přílohami k ŽOD (91 dní od ukončení 
příjmu žádostí!) 

Nutné provést zadávací řízení včas! 

 

 

 

  

 

 



ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 

postup dle výše samostatné zakázky a zadavatele  

dotovaný a veřejný zadavatel postupuje dle zákona 

i ostatní musí dodržet při výběru stanovené zásady 

(transparentnost,  přiměřenost,  rovné zacházení,  zákaz diskriminace, 
postupovat tak,  aby nedocházelo ke střetu zájmů,  volný pohyb zboží a 
služeb …)  

proto zadávají stanoveným postupem, resp. podle:  

a) Pravidel,  Obecných podmínek 

b) Příručky pro zadávaní veřejných zakázek 

 

 

  

 

 



ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 

samostatná zakázka: 

součet předpokládaných hodnot obdobných zakázek (dodávek,  služeb nebo 
stavebních prací),  které tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové 
souvislosti 

postup dle výše zakázky 

(přímé zadání,  cenový marketing,  uzavřená nebo otevřená výzva,  elektronické 
tržiště) 

hranice zakázek: 

 - zakázky malého rozsahu a vyšší hodnoty 

 - liší se dodávky, služby a stavební práce 

 - cca 20 tis. Kč, 0,5 mil. Kč, 2 mil. Kč, 6 mil. Kč  

při pochybení – finanční oprava – snížení částky dotace (5 – 100 % dotace na 
konkrétní zakázku)  

 

 

 

 



POSTUPY PRO ODVOLÁNÍ PŘI NEPLNĚNÍ PODMÍNEK 
PRAVIDEL 

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace může podat žádost o 
přezkum. 

před podpisem Dohody: 

• žadatel se může do 21 kalendářních dnů písemně obrátit se žádostí o 
přezkum na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství 

 

po podpisu Dohody:  

• žadatel se může žadatel písemně obrátit se žádostí o přezkum na 
Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství, nebo 

• může podat návrh na zahájení sporného řízení (§ 141 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád 

 

 

 



MONITORING,  HODNOCENÍ  A  PUBLICITA 

Povinnost poskytovat statistické údaje (vč.  ekonomických dat) 

vyplývá z evropských právních předpisů 

 data získávána 

a) ve formuláři ŽOD a ŽOP 

b) v tzv. „Monitorovacích listech“ (formulář předkládaný po realizaci projektu 
vždy do 31. 7.) 

c) případně v dotazníkovém šetření 

snaha o co nejmenší zátěž žadatelů 

potřeba uvádět/aktualizovat kontaktní údaje (email,  telefon) 

Povinnost zveřejnění údajů o projektu 

dle Příručky pro publicitu 

 

 

 

 

 



PROJEKTOVÁ 
OPATŘENÍ  
PRV 
 
6. KOLO 
 
 
PŘÍJEM 
ŽÁDOSTÍ  
3. – 23. 4. 2018 
 

 

1.1.1 Vzdělávací akce 

1.2.1 Informační akce 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

6.4.2 Podpora agroturistiky 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v 
zemědělské prvovýrobě 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

 

 

 

 

 

   

 

 



OPERACE 8.4.1 
 
OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ PO 
KALAMITÁCH 
 
CELKOVÁ ALOKACE: 270 MIL. KČ  
 
FINANČNÍ ALOKACE PRO 6. 
KOLO: 100 MIL. KČ 



způsobilé výdaje: odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let 
určených k rekonstrukci; příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. 
odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy); 
umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách; ochrana založených porostů 

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení 

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů 

výdaje na projekt: min. 75 tis. Kč, max. 40 mil. Kč 

podpora je podmíněna doložením stanoviska o výskytu přírodní katastrofy (minimálně 20 % 
příslušného lesního potenciálu) 

jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory (bořivý vítr, 
mokrý sníh, sucho – oblasti vymezení suchem, alespoň 30 % smrku nebo 30 % borovice) nebo 
biotickými činiteli podle seznamu v Pravidlech,  nově nelze hradit obnovu porostů 
poškozených suchem ve věku nad 40 let. 

preference: převažující kategorie lesa, rozsah škod na lesním potenciálu, typ vlastníka, typ 
kalamity, podání jedné žádosti 

 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ 

21% 

39% 

3% 

37% 

schváleno 2. kolo doporučeno 4. kolo

zbývá k závazkování alokace 6. kolo

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 

Podáno: 64 mil. Kč  
Schváleno: 57 mil. Kč 

5. KOLO 

Podáno: 104 mil. Kč 
Doporučeno: 104 mil. Kč 



OPERACE 8.4.2 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD 
ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI 
 
CELKOVÁ ALOKACE: 90 MIL. KČ 
 
FINANČNÍ ALOKACE PRO 6. 
KOLO: 15 MIL. KČ 



způsobilé výdaje: odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a 
v jejich povodích - sanace břehových nátrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt 
vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů 
v povodí vodních toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. 
hrázek); odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení 
a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech; projekční a průzkumné práce a 
inženýrská činnost během realizace projektu 

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení 

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů 

výdaje na projekt: min. 100 tis. Kč, max. 5 mil. Kč 

projekt lze realizovat na PUPFL na území celé ČR 

podpora je podmíněna doložením stanoviska (vydává UHUL) o výskytu přírodní katastrofy 
(poškozeno minimálně 20 % příslušného lesního potenciálu) 

preference: převažující kategorie lesa, riziková povodí IV. řádu, typ vlastníka, podání jedné 
žádosti 

 

 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ 

22% 

17% 

39% 

22% 

schváleno 2. kolo doporučeno 5. kolo

zbývá k závazkování alokace 6. kolo

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 

Podáno: 21 mil. Kč  
Schváleno: 15 mil. Kč 

5. KOLO 

Podáno: 11 mil. Kč 
Doporučeno: 11 mil. Kč 



OPERACE 8.5.2 
 
NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V 
LESÍCH 
 
CELKOVÁ ALOKACE: 171 MIL. KČ  
 
FINANČNÍ ALOKACE PRO 6. 
KOLO: 20 MIL. KČ 
 
 

V PŘÍPADĚ PŘEVYŠUJÍCÍ FINANČNÍ ALOKACE NAD 

POŽADAVEK ŽADATELŮ U OPERACE 8.5.3 

A NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

V OPERACI 8.5.2 BUDE UMOŽNĚN PŘESUN 

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z OPERACE 8.5.3 DO 

OPERACE 8.5.2. 



způsobilé výdaje: opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních 
prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků; opatření k usměrňování 
návštěvnosti území (odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory); 
opatření k údržbě lesního prostředí (odpadkové koše); opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně); nákup pozemků maximálně do částky 
odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů 

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení 

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů 

výdaje na projekt: min.100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč 

projekt lze realizovat na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 
a Prahu) 

preference: projekt je realizován ve vybraných kategoriích lesa zvl. určení (tj. lázeňské, 
příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí), typ žadatele, podání jedné žádosti 

 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ 

33% 

32% 

23% 

12% 

schváleno 2. kolo doporučeno 4. kolo

zbývá k závazkování alokace 6. kolo

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 

Podáno: 102 mil. Kč  
Schváleno: 57 mil. Kč 

4. KOLO 

Podáno: 69 mil. Kč 
Schváleno: 54 mil. Kč 



OPERACE 8.5.3 
 
PŘEMĚNA POROSTŮ 
NÁHRADNÍCH DŘEVIN 
 
CELKOVÁ ALOKACE: 421 MIL. KČ  
 
FINANČNÍ ALOKACE PRO 6. 
KOLO: 150 MIL. KČ 
 
 

V PŘÍPADĚ PŘEVYŠUJÍCÍ FINANČNÍ ALOKACE NAD 

POŽADAVEK ŽADATELŮ U OPERACE 8.5.3 

A NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

V OPERACI 8.5.2 BUDE UMOŽNĚN PŘESUN 

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z OPERACE 8.5.3 DO 

OPERACE 8.5.2. 



způsobilé výdaje: snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního 
porostu za účelem obnovy; příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická přípravy 
půdy včetně rozhrnování valů; umělá obnova sadbou; hnojení lesních dřevin při výsadbě; 
ochrana založeného porostu; ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích 

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení 

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů 

výdaje na projekt: min. 100 tis. Kč, max. 40 mil. Kč 

pozemky, na kterých je projekt realizován, se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo B dle 
vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí nebo jsou jinak 
vymezeny navazujícím právním předpisem nebo předpisem MZe 

obnovní prvek, na které lze realizovat projekt splňuje kritéria: zastoupení náhradních dřevin 
na obnovním prvku je min. 40 % (Smrk pichlavý, břízy, modříny, Borovice kleč, další typy 
smrků a borovic); aktuální věk maximálně 55 let; žadatel doloží standardizované 
stanovisko potvrzující tato kritéria – vydává ÚHÚL 

preference: naléhavost přeměn, pásmo ohrožení imisemi, typ žadatele, podání jedné žádosti 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ 6% 

26% 

32% 

36% 

schváleno 2. kolo doporučeno 4. kolo

zbývá k závazkování alokace 6. kolo

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 

Podáno: 39 mil. Kč  
Schváleno: 26 mil. Kč 

4. KOLO 

Podáno: 111 mil. Kč 
Schváleno: 111 mil. Kč 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

Ing. Petr Dušek, 221 812 830 petr.dusek@mze.cz 



LESNICKÁ INFRASTRUKTURA 

OPERACE 4.3.2 



ZAMĚŘENÍ A CÍLE OPERACE 

Výstavba a rekonstrukce lesních cest 

 

• Zpřístupnění lesních porostů 

• Hustota lesní cestní sítě 

• Kvalita stávajících cest 

• Lepší hospodaření s půdou a 
vyrovnání se s erozí 



KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT 

DRŽITEL LESA  

 v lese sám hospodaří na min. 3 ha lesních pozemků 
ve vlastnictví, nájmu, pachtu, výpůjčce 

 alespoň 1 lesní pozemek zpřístupněný lesní cestou 

DRUH A VÝŠE DOTACE 

80 % VÝDAJŮ, ZE KTERÝCH JE STANOVENA 
DOTACE 

 min. výdaje na projekt: 10 000 Kč 

 max. výdaje na projekt: 8 000 000 Kč 

 



NA CO LZE DOTACI POSKYTNOUT 

•Objekty na LC – mostky, propustky, brody, opěrné/zárubní zdi,    
lesní sklady. 

•Vybavení LC – bezpečnostní (záchytná/vodicí) zařízení, dopravní             
značky 

Výstavba 1L/2L 

Rekonstrukce 3L/4L na 2L/1L (2L na 1L) 

Rekonstrukce 1L/2L bez navýšení  

• do 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Projekční, průzkumné práce, inženýrská činnost 

• do 10 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Nákup pozemku 



VYBRANÉ PODMÍNKY 

Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko MŽP dle přílohy č. 6 
Specifických podmínek Pravidel. 

Výstavba lesních cest (1L/2L) a rekonstrukce lesních svážnic (3L) či 
technologických linek (4L) na lesní cesty 1L nebo 2L bude 
podporována pouze v případě, že realizací výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace, nedojde v rámci lesního majetku žadatele (na 
úrovni LHC nebo příslušné části ZO) ke zvýšení hustoty lesních 
cest 1L a 2L nad hodnotu optimální. 

Žadatel může podat v rámci operace více Žádostí o dotaci, a to v 
případě, že každý projekt realizuje v jiném LHC nebo ZO. 

V rámci 1 podané ŽOD může žadatel realizovat v rámci 1 LHC 
nebo ZO pouze 1 způsobilý úsek lesní cesty. 

Způsobilým úsekem lesní cesty se rozumí lesní cesta o délce 
max. 5 km, s jedním začátkem a jedním koncem, bez jakéhokoli 
větvení nebo dělení. 

 

 



VYBRANÉ PODMÍNKY 

Žadatel povinně předkládá projektovou dokumentaci (PD) 
vypracovanou autorizovanou osobou: 

PD odpovídá požadavkům ČSN 73 6108 platné v době zpracování 
PD a jejího schválení (ověření stavebním úřadem, pokud projekt 
nebo jeho část podléhá řízení stavebního úřadu) a vyhlášky Mze 
č. 239/2017 Sb. 

Povrch lesní cesty je proveden v souladu s příslušnou technickou 
normou uvedenou v kapitole 5. 

Podpora musí mít motivační účinek. 

Žadatel nesmí být podnikem v obtížích. 

Vůči žadateli nesmí být vystaven inkasní příkaz. 



ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ 

•Nerealizace výstavby nové 1L/2L ve vybraných kategoriích         
lesů zvláštního určení 

•Podle typu projektu 

•Finančně méně náročných projektů 

•Realizace v hospodářsky problémových regionech 

Preference 

•Preference projektů přispívajících k rozvoji LDS 
realizovaných v oblastech, kde je optimální hustota LDS do 
75 % - výstavba nové 1L/2L; rekonstrukce 3L/4L na 1L/2L 

Změny 



BILANCE 
OPERACE 

1,12* mld. 
Kč 

CELKOVÁ 
ALOKACE 

216 
SCHVÁLENÝCH 

ŽÁDOSTÍ 
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1. kolo 3. kolo 4. kolo

Podané Doporučené Schválené

Podané:  151 
Doporučené: 100 
Schválené: 64 

Podané:  186 
Doporučené: 107 
Schválené: 113 

3. KOLO 1. KOLO 

407 
CÍLEM PODPOŘIT 

Podané:  108 
Doporučené: 60 
Schválené: 39 

4. KOLO 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ  

Zdroj: IS SZIF 

1. KOLO 
Podáno:   494,4 mil. Kč 
Schváleno:  287,0 mil. Kč 

3. KOLO 

Podáno:   397,6 mil. Kč 
Schváleno:  133,1 mil. Kč 
Zbývá v administraci: 18,9mil. Kč 

6. KOLO 
Alokace:   250 mil. Kč 

4. KOLO 

Podáno:   275,7 mil. Kč 
Schváleno:  98,6 mil. Kč 
Zbývá v administraci: 5,2mil. Kč 



PŘÍKLAD 
DOBRÉ PRAXE 

Rekonstrukce lesní cesty 
„Přední kopec“ 
 

Rekonstrukce stávající 
traktorové cesty na lesní 
cestu třídy 2L 

Stávající cesta 
neumožňovala celoroční 
odvoz dřeva 



TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN 

OPERACE 8.6.2 



ZAMĚŘENÍ A CÍLE OPERACE 

Podpora technologického vybavení 
dřevozpracujícího provozu 

 

• Konkurenceschopnost 
dřevozpracujících podniků 

• Přidaná hodnota lesnických 
produktů 

• Diverzifikace činností 



KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT 

FO/PO PODNIKAJÍCÍ V LESNICTVÍ NEBO 
SOUVISEJÍCÍM ODVĚTVÍ 
 mikro nebo malý podnik 

OBCE A JEJICH PO 

 podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví 

DRUH A VÝŠE DOTACE 

50 % VÝDAJŮ, ZE KTERÝCH JE STANOVENA 
DOTACE 

 min. výdaje na projekt: 10 000 Kč 

 max. výdaje na projekt: 5 000 000 Kč 

 



NA CO LZE DOTACI POSKYTNOUT 

•Strojního vybavení pilnic a manipulačních skladů 

•Pro sušení a impregnování masivního dřeva 

•Související stavební úpravy do 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace  

Stroje, technologie a zařízení v rámci 

•Zdroj vody (vrt, studna, napojení na vodovodní řád), zdroj elektrické 
energie (elektrocentrála), technika pro čerpání, cirkulaci/čištění vody, 
postřikovací zařízení, řídící systém, zpevnění a odvodnění plochy 

Mokré sklady dříví 

•do 10 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Nákup pozemku 



VYBRANÉ PODMÍNKY 

Podpora pouze pracovních operací před 
průmyslovým zpracováním. 

Přístup k podpoře již není omezen 
průměrným ročním pořezem 
provozovny. 

V případě stavebních prací a v případě nákupu 
nemovitosti jsou způsobilé pouze výdaje 
přímo související s pořízeným strojem, 
technologií či zařízením 

Podpora musí mít motivační účinek. 

Žadatel nesmí být podnikem v obtížích. 

Vůči žadateli nesmí být vystaven inkasní příkaz. 



ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ 

•Realizace v okresech s vyšší nezaměstnaností 

•Komplexních projektů 

•Velikost obce v místě realizace 

•Realizace v hospodářsky problémových regionech 

•Převažující investice do technologií pro zpracování 

•Min. polovina výdajů do mokrých skladů dříví 

•Finančně méně náročné projekty 

Preference 

•Odstranění preference projektů, při kterých nedojde k odnětí ze 
ZPF/PUPFL 

•Vytvoření nových pracovních míst – pouze 2 kategorie 

Změny 



BILANCE 
OPERACE 

188,6* 
mil. Kč 

CELKOVÁ 
ALOKACE 

60 
ALOKACE 6. KOLA 
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2. kolo 4. kolo

Podané Doporučené Schválené

Podané:  115 
Doporučené: 68 
Schválené: 53 

Podané:  86 
Doporučené: 47 
Schválené: 38 

4. KOLO 2. KOLO 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ  

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 
Podáno:   114,9 mil. Kč 
Schváleno:  59,1 mil. Kč 

4. KOLO 

Podáno:   125,7 mil. Kč 
Schváleno:  67,3 mil. Kč 

6. KOLO 
Alokace:   60 mil. Kč 



PŘÍKLAD 
DOBRÉ PRAXE 

Pořízení technického 
vybavení provozovny pana 
Karla Klouda 
 

Pořízení pásové pily 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

Gestor operací:  Ing. Kristýna Konopásková 

kristyna.konopaskova@mze.cz 

221 812 773 

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz


PODPORA VÝVOJE NOVÝCH 
PRODUKTŮ, POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ 
V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ 

OPERACE 16.2.1 



ZAMĚŘENÍ A CÍLE OPERACE 

Výzkum a 
vývoj 

Spolupráce 

Transfer 
znalostí 

Přenos do 
praxe 

Inovativní 
produkty, 
postupy, 

technologie 

Vyšší 
konkurence 

schopnost 



KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT 

1. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL 

• s vlastním kvalifikovaným personálem a výrobními 
prostředky pro vývoj nového 
produktu/postupu/technologie 

2. USKUPENÍ MIN. 2 SUBJEKTŮ 

• min. 1 subjekt je zemědělský podnikatel/skupina 
zemědělců 

• min. 1 subjekt je výzkumná instituce 

3. SKUPINA ZEMĚDĚLCŮ (KORPORACE) 

• každý člen je zem. prvovýrobcem 



• min. 15 %, max. 50 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace 

Projekty do 
10 mil. Kč 

• min. 10 %, max. 50 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace 

Projekty nad 
10 mil. do 50 

mil. Kč 

• min. 7 %, max. 50 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace 

Projekty nad 
50 mil. Kč 

DRUH A VÝŠE 
DOTACE 

50 % výdajů, ze 
kterých je 
stanovena dotace 
 
Min. výdaje na 
projekt: 
1 000 000 Kč 
 
Max. výdaje na 
projekt: 
100 000 000 Kč 

Výdaje na spolupráci/vlastní vývojovou činnost 



NA CO LZE DOTACI POSKYTNOUT 

•Přípravné operace: vývoj inovace, zkoušky, mzdové náklady, spotřebovaný 
materiál… 

• Souvisí se spoluprací s výzkumnou institucí / vývojem pomocí vlastních kapacit  

Provozní výdaje spolupráce na vývoji/aplikaci inovací 

•Nové výrobní technologie a postupy, související stavební investice… 

• Jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí / vývojem pomocí vlastních 
kapacit 

Přímé investice na výrobu inovací a jejich zavedení do praxe 

•do 10 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Nákup nemovitosti 



VYBRANÉ PODMÍNKY 

Předmět projektu souvisí s předmětem 

zemědělské činnosti žadatele 

Nejedná se pouze o obměnu zavedených 

výrobků/technologií/strojů/zařízení 

Realizace projektu do 36 měsíců od podpisu 

Dohody 

Zveřejnění výsledků a zajištění jejich šíření 

(aplikace „Projekty spolupráce PRV“) 

Projekt je před schválením posuzován 

odbornou hodnotitelskou komisí 



HODNOTITELSKÁ KOMISE 

1. Inovativnost pro předkladatele/ČR 

2. Vývoj zcela nové technologie 

3. Spolupracující subjekt 

4. Efektivnost (ekonomická návratnost) 

5. Proveditelnost a potřebnost 

6. Kvalita zpracování projektu 

 

Kritéria 1, 3, 4 a 5 nesmí být ohodnocena 0 body! 



ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ 

•Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby 

•Realizace v hospodářsky problémových regionech 

•Finanční zdraví 

•Investice do technologií ve vlastním objektu 

•Realizace v katastrálním území ohrožených suchem 

Preference 

•Ekologické zemědělství 

•Realizace na „zemědělských brownfieldech“ 

•Produkce citlivých komodit 

Změny 



BILANCE 
OPERACE 

434,2 mil. 
Kč 

CELKOVÁ 
ALOKACE 

30 
SCHVÁLENÝCH 

ŽÁDOSTÍ 
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2. kolo 4. kolo

Podané Doporučené Schválené

Podané:  47 
Doporučené: 7 
Schválené: 15 

Podané:  44 
Doporučené: 23 
Schválené: 23 

4. KOLO 2. KOLO 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ  

Zdroj: IS SZIF 

100%

vyčerpáno

6. KOLO 
Alokace:   136 mil. Kč 



PŘÍKLAD 
DOBRÉ PRAXE 

Inovativní technologie 
třídění jablek pana Jiřího 
Mazánka 
 

Návrh realizace inovativní 
třídicí linky na jablka dle 
vnitřních parametrů 
plodu 

Umožnění 
nedestruktivního třídění 

Metodika uplatnění 
inovace v podmínkách ČR 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

Gestor operace:  Ing. Tereza Říhová 

tereza.rihova@mze.cz 

221 812 374 

mailto:tereza.rihova@mze.cz


HORIZONTÁLNÍ  A VERTIKÁLNÍ 
SPOLUPRÁCE MEZI ÚČASTNÍKY 
KRÁTKÝCH DODAVATELSKÝCH 
ŘETĚZCŮ A MÍSTNÍCH TRHŮ 

OPERACE 16.4.1 



ZAMĚŘENÍ OPERACE 

PODPORA SPOLUPRÁCE 

ROZVOJ KRÁTKÝCH DODAVATELSKÝCH 
ŘETĚZCŮ (KDŘ) 

ROZVOJ MÍSTNÍCH TRHŮ 

CÍL OPERACE 

ZAČLENĚNÍ PRVOVÝROBCŮ DO 
DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ 

POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI 



DEFINICE KRÁTKÉHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE A 
MÍSTNÍHO TRHU 

KDŘ se týká dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně 
jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem 
(Zprostředkovatel = subjekt, který nakoupí produkt od zemědělce za 
účelem jeho dalšího prodeje) 

 
Farmář                 Zprostředkovatel                 Konečný spotřebitel 
 
Farmář                 Konečný spotřebitel 

 

 

Místní trh – podpora v případě, že činnosti zpracování a prodeje 
konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu  
75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází 
 

 

 



FORMA 
SPOLUPRÁCE 

PRODEJ  V  MÍSTNÍ 
PRODEJNĚ 

 
PRODEJ  ZE  DVORA 

 
PŘÍMÝ PRODEJ   
SPOTŘEBITELI 
(BEDÝNKOVÝ PRODEJ) 



KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT 
 
Uskupení min. 2 subjektů 

(HISTORIE PODNIKÁNÍ MIN.  1 ROK) 

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL – MSP 

  

VÝROBCE POTRAVIN NEBO SUROVIN URČENÝCH PRO 
LIDSKOU SPOTŘEBU – MSP 

 

OBEC NEBO DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ 

 

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZASTUPUJÍCÍ 
ZEMĚDĚLCE NEBO ZPRACOVATELE POTRAVIN 

 

 

 

 
 
Uskupení žádá o podporu prostřednictvím jednoho ze 
spolupracujících subjektů : 



NA CO LZE 
DOTACI 
POSKYTNOUT Výdaje na spolupráci 

VÝDAJE  NA PROPAGAČNÍ ČINNOST  KDŘ NEBO 
MÍSTNÍHO TRHU (VÝDAJE SPOJENÉ S PROPAGACÍ V 
MÉDIÍCH, TISK LETÁKŮ, PLAKÁTŮ, REKLAMNÍ TABULE) 

 MAX. 100 000 KČ 

 

VÝDAJE  NA  VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO 
PLÁNU V SOUVISLOSTI S PROJEKTEM - ODSTRANĚNO 

 

 

 

 



NA CO LZE 
DOTACI 
POSKYTNOUT 

Investiční výdaje 

TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ V SOUVISLOSTI S 
PRODEJEM 

• vybavení prodejny  

• pořízení prodejního stánku, vybavení tržiště 

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 
kvality produktů (nákup dopravních prostředků 
určených pro osobní přepravu není způsobilý) 

• společná pojízdná prodejna 
 

NOVÁ VÝSTAVBA ČI MODERNIZACE NEMOVITÉHO 
MAJETKU V SOUVISLOSTI S PROVOZOVÁNÍM KDŘ ČI 
MÍSTNÍHO TRHU  

HARDWARE A SOFTWARE – V SOUVISLOSTI S  E-SHOPEM 

 

 

 

 

 

 



VÝŠE DOTACE Výdaje na spolupráci  
50 % způsobilých výdajů 
 
 
Přímé výdaje na konkrétní projekt 
spolupráce  
Velké podniky    -   25 % způsobilých výdajů 
Střední podniky -   35 % způsobilých výdajů 
Malé podniky     -   45 % způsobilých výdajů 
 
 

 

 

 

 

 

Částka výdajů, ze 
kterých je stanovena 
dotace, na jeden 
projekt činí  

minimálně   

50 000 Kč 
(včetně) 

a maximálně 

6 000 000 Kč 
(včetně). 

 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY OPERACE 16.4.1 

Podporována je pouze nově vznikající spolupráce – subjekty spolu ještě 
nikdy nespolupracovaly. 

Je možno podpořit také stávající skupinu spolupracujících subjektů, kteří již 
spolupracují,  avšak musí se jednat o realizaci nového společného 
projektu. 

Spolupracující subjekty podepíší Smlouvu o spolupráci 

Motivační účinek, podnik v obtížích  

Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je 
vystaven inkasní příkaz  

Podmínka zveřejnit výsledky projektu a zajistit jejich šíření 

Splnění definice KDŘ nebo místního trhu 

Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující subjekty v 
uskupení 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY OPERACE 16.4.1 

Přistoupení dalších spolupracujících  subjektů do uskupení 
v rámci již probíhajícího projektu.   

Nově přistupující spolupracující subjekty po posouzení SZIF podepíší 
Dodatek ke Smlouvě o spolupráci. 

Nutnost dodržet všechny podmínky Pravidel platné k datu podání 
Žádosti o dotaci 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY OPERACE 16.4.1 

Podmínky pro velké podniky 

výše podpory u přímých výdajů na  konkrétní projekty spojené 
s prováděním podnikatelského plánu spolupráce musí odpovídat 
čistým dodatečným nákladům na realizaci investice, a to na základě 
hypotetického srovnávacího scénáře se situací, kdy by 
podpora nebyla poskytnuta 

žadatel musí popsat situaci, která by nastala v případě, že by 
podpora nebyla poskytnuta 

 



ZVÝHODNĚNÍ 
 V RÁMCI 
PREFERENČNÍCH 
KRITÉRIÍ 

 
• Vyšší počet spolupracujících subjektů 

 
• Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství 

 
• Žadatel podniká alespoň 3 roky v potravinářství 

 
• Výrobci produktů s vybranou značkou původu 

nebo kvality (značka kvality potravin KLASA, 
ocenění Regionální potravina, Česká biopotravina, 
produkt s chráněným zeměpisným označením 
nebo označením původu nebo jako zaručená 
tradiční specialita, právo používat některou ze 
značek Asociace regionálních značek (ARZ)  
 

• V případě KDŘ – subjekt je prvovýrobcem 
komodity související s předmětem projektu 
 

• Realizace ve specifické oblasti ČR 
 

 

 

 

 

 

 



STATISTICKÉ 
ÚDAJE  

 
 

• Alokace pro celé období 108 mil. Kč 
• Alokace pro 6. kolo byla stanovena na  
    20 mil. Kč 
 
 
• 3. kolo přijata 1 žádost  
• 4. kolo přijato 6 žádostí 
• 5. kolo přijata 1 žádost  

 

 

 

 

 

 



INSPIRACE ZE 
ZAHRANIČÍ 

 

Francie 
 

Společný prodej vlastních produktů – 
místní farmáři vybudovali síť prodejních 
míst (ustálené trhy,  bedýnkový prodej) 

 

 

 

 

 

 

 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

Gestor operace:  Ing.  Alexandra Brzezná 

alexandra.brzezna@mze.cz 

221 812 599 

mailto:alexandra.brzezna@mze.cz


OPERACE 1.1.1 
VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 
OPERACE 1.2.1 
INFORMAČNÍ AKCE  
 
 



CÍL OPERACÍ  
PŘISPĚT K DOSAŽENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ,  POTRAVINÁŘSTVÍ 
A LESNICTVÍ  A  ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI 
 

ZAMĚŘENÍ OPERACÍ 

1.1.1. Vzdělávací akce  

realizování vzdělávacích projektů, které 
směřují ke zvýšení kvalifikace pracovníků 
zemědělství, potravinářství a lesnictví 

1.2.1. Informační akce 

realizování informační akcí, které 
poskytují informace a zajišťují předávání 
zkušeností v oblasti zemědělství, 
potravinářství a lesnictví 

poskytování informací o možnostech 
využívání nových metod výroby 
založených na výsledcích vědy a výzkumu, 

informace o aktuálních inovačních 
postupech 

  
  



KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT  

subjekt zajišťující akce 

akreditace Ministerstvem zemědělství nebo pověření k pořádání kurzů 

konečný beneficient je účastník akce 

 

 

Zásadní kritérium přijatelnosti!!! 

Projekt lze realizovat pouze na území České republiky.  V případě, že je konečným 
beneficientem podpory nezemědělský,  nepotravinářský a nelesní malý střední podnik 
(MSP),  lze projekt realizovat na území České republiky vyjma měst Praha,  Brno, 
Liberec,  Ostrava, Plzeň.  

 



NA CO LZE 
DOTACI 
POSKYTNOUT 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ  
(nájem sálu, učebny, pronájem informační a audiovizuální techniky, pronájem software, vč. dodávky 
technických služeb) 

Na přípravu sálu, učebny a technického zabezpečení budou započteny max. 2 hodiny pronájmu na jednu akci; 

Náklady na vlastní prostory a zařízení příjemce dotace nejsou výdaji, na které je možné poskytnout dotaci 

VÝUKOVÉ MATERIÁLY  

CESTOVNÍ VÝDAJE LEKTORA/TLUMOČNÍKA  

CESTOVNÍ VÝDAJE PŘÍJEMCE 
DOTACE/ORGANIZÁTORA  

VÝDAJE SPOJENÉ S ČINNOSTÍ LEKTORŮ A 
TLUMOČNÍKŮ 

      (VÝDAJE NA LEKTORSKOU ČINNOST - LEKTORNÉ,  ZAJIŠTĚNÍ PŘEKLADŮ TLUMOČENÍ) 

VÝDAJE NA VLASTNÍ REALIZACI PROJEKTU 

OBČERSTVENÍ ÚČASTNÍKŮ - NÁKUP ZBOŽÍ A 
SLUŽEB  

NÁKUP KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB 

NÁKLADY NA PROPAGACI AKCE  
 

 

 
 

 

 



NA CO LZE 
DOTACI 
POSKYTNOUT 

PLATÍ POUZE PRO OPERACI 1.1.1 

 

 VÝDAJE SPOJENÉ S POŘÁDÁNÍM EXKURZE A 
PRAKTICKÝCH UKÁZEK  

 

(DOPRAVA ÚČASTNÍKŮ/LEKTORŮ,  VÝKLAD (LEKTORNÉ),   VSTUPNÉ, 
OBČERSTVENÍ, NÁKLADY NA PROSTORY A ZAŘÍZENÍ V RÁMCI 
EXKURZE ČI PRAKTICKÝCH UKÁZEK, VČETNĚ POLNÍCH POKUSŮ) 



VÝŠE DOTACE 
činí 85 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Částka výdajů, ze 
kterých je stanovena 
dotace, na jeden 
projekt činí  

minimálně   

50 000 Kč  

a maximálně 

1 000 000 Kč 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY OPERACE 1.1.1, 1.2.1 

beneficientem, tzn. konečným uživatelem musí být: 

zemědělský podnikatel nebo jeho zaměstnanec 

výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec 

výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu 

výrobce krmiv 

jiný hospodářský subjekt, jež je MSP působící ve venkovských oblastech 
(včetně jeho zaměstnanců) 

vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich 
zaměstnanec 

v případě zemědělského podnikatele - fyzické osoby - může být účastníkem 
i spolupracující osoba, která se na hospodaření zemědělského podnikatele 
podílí 



VYBRANÉ PODMÍNKY OPERACE 1.1.1, 1.2.1 

zemědělský podnikatel nebo jeho zaměstnanec 

1.1.1 obdrží  minimálně 10 bodů, 1.2.1 minimálně 6 bodů 

minimální počet účastníků 1.1.1 je 5 a maximální 20 

minimální počet účastníků jedné 1.2.1 je 20 

projekt se vztahuje vždy pouze k jedné prioritní oblasti 

žadatel může podat v rámci operace 1.2.1 pouze jednu ŽOD v jednom záměru 

 Tato podmínka se nevztahuje na operaci 1.1.1 

příjemce dotace nahlásí harmonogram (plán) akcí v termínu dokládání příloh k ŽOD, 
nejpozději do 23. 7. 2018, prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV na 
internetových stránkách http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce  

žadatel zveřejní akci prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV min. po dobu dvou 
týdnů bezprostředně před konáním akce (v případě konání akce např. 19. 10. 2018 musí 
být akce zveřejněna nejpozději dne 5. 10. 2018) 

 

 

 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce


ZVÝHODNĚNÍ 
 V RÁMCI 
PREFERENČNÍCH 
KRITÉRIÍ 

• finanční náročnost - výdaje na hodinu 

vzdělávání účastníka 

 

• projekt je regionálně neomezen 

 

• využití aktivační metody výuky (např. exkurze) 

– platí pouze pro I.I.I 

 

• zaměření na inovace v zemědělství, 

potravinářství, lesnictví 

 

• Členská základna žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.1.1 VZDĚLÁVACÍ AKCE  
BILANCE 
OPERACE 

CELKOVÁ 
ALOKACE 

122 mil. Kč 

ALOKACE 
NA 6. KOLO 

30 mil. Kč 

 2. KOLO   4. KOLO 

 PODANÉ:  73  PODANÉ: 45 

 DOPORUČENÉ: 54  DOPORUČENÉ: 33 

 SCHVÁLENÉ: 46  SCHVÁLENÉ: 33 

     



I.2.1 INFORMAČNÍ AKCE  
BILANCE 
OPERACE 

CELKOVÁ 
ALOKACE 

82 mil. Kč 

ALOKACE 
NA 6. KOLO 

30 mil. Kč 

 2. KOLO   4. KOLO 

 PODANÉ:  57  PODANÉ: 30 

 DOPORUČENÉ: 47  DOPORUČENÉ: 17 

 SCHVÁLENÉ: 43  SCHVÁLENÉ: 17 

     



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ   
1.1.1 , 1.2.1  
V MIL. KČ 

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 

Podáno: 50 mil. Kč  
Schváleno: 37 mil. Kč 

4. KOLO 

Podáno: 32 mil. Kč 
Doporučeno: 24,5 mil. Kč 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

Gestor operací:  Ing.  Veronika Llupi Vlasáková 

veronika.llupivlasakova@mze.cz 

221 812 360 

mailto:Veronika.llupivlasakova@mze.cz


INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH 
ČINNOSTÍ 

 

OPERACE 6.4.2 

PODPORA AGROTURISTIKY 

OPERACE 6.4.1 



6.4.1 INVESTICE DO 
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 
 

A) ÚZEMÍ ČR KROMĚ KRAJŮ ÚSTECKÉHO, 
MORAVSKOSLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO 
 
B) ÚZEMÍ KRAJŮ ÚSTECKÉHO, 
MORAVSKOSLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO 
 
C)  VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ NA 
VÝROBU TVAROVANÝCH BIOPALIV 

6.4.2 PODPORA AGROTURISTIKY 

A) ÚZEMÍ ČR KROMĚ KRAJŮ ÚSTECKÉHO, 
MORAVSKOSLEZSKÉHO A 
KARLOVARSKÉHO 

B) ÚZEMÍ KRAJŮ ÚSTECKÉHO, 
MORAVSKOSLEZSKÉHO A 
KARLOVARSKÉHO 



ZAMĚŘENÍ OPERACÍ 

ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 
VEDOUCÍ K DIVERZIFIKACI PŘÍJMŮ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ  

CÍL OPERACÍ  

VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH 
MÍST 

 

POSÍLENÍ EKONOMICKÉHO 
POTENCIÁLU VE VENKOVSKÝCH 
OBLASTECH 



KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT 
 
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo 
právnická osoba, která splňuje definici zemědělského 
podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je 
minimálně po dobu 2 let  před podáním Žádosti 
o dotaci evidována v Evidenci zemědělského 
podnikatele (EZP).  

(KRITÉRIUM PŘIJATELNOSTI) 

ŽADATEL VYKAZUJE MIN. 30 % PŘÍJMŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ 
PRVOVÝROBY V POMĚRU K CELKOVÝM PŘÍJMŮM ZA 
POSLEDNÍ UZAVŘENÉ ÚČETNÍ (ZDAŇOVACÍ) OBDOBÍ 
NEBO HOSPODAŘÍ V LESE S MINIMÁLNÍ VÝMĚROU 10 
HA.   

 

 

 

 



NA CO LZE 
DOTACI 
POSKYTNOUT 

Způsobilé výdaje 

STAVEBNÍ OBNOVA (PŘESTAVBA, MODERNIZACE, STATICKÉ 
ZABEZPEČENÍ) ČI NOVÁ VÝSTAVBA PROVOZOVNY (OPERACE 
6.4.1) NEBO MALOKAPACITNÍHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
VČETNĚ DALŠÍCH BUDOV A PLOCH V RÁMCI TURISTICKÉ 
INFRASTRUKTURY (OPERACE 6.4.2) 

DOPLŇUJÍCÍ VÝDAJE JAKO SOUČÁST PROJEKTU – 
ÚPRAVA POVRCHŮ, NÁKLADY NA VÝSTAVBU ODSTAVNÝCH A 
PARKOVACÍCH STÁNÍ, OPLOCENÍ V SOUVISLOSTI S PROJEKTEM,  
OPLOCENÍ,  APOD. 

POŘÍZENÍ STROJŮ, TECHNOLOGIÍ PRO ZALOŽENÍ NEBO 
ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI  (OPERACE 6.4.1) NEBO 
NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ MALOKAPACITNÍHO 
UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (OPERACE 6.4.2) 

NÁKUP NEMOVITOSTI MAXIMÁLNĚ DO ČÁSTKY 
ODPOVÍDAJÍCÍ 10 % ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ, ZE KTERÝCH JE 
STANOVENA DOTACE 

 

 

 

 



VÝŠE DOTACE  
 
Míra dotace činí: 
 
Velké podniky    -   25 % způsobilých výdajů 
Střední podniky -   35 % způsobilých výdajů 
Malé podniky     -   45 % způsobilých výdajů 
 

 

 

 

 

 

 

Částka výdajů, ze 
kterých je stanovena 
dotace, na jeden 
projekt činí  

minimálně   

200 000 Kč 
(včetně) 

a maximálně 

10 000 000 Kč 
(včetně). 

 



VYBRANÉ PODMÍNKY OPERACÍ 6.4.1, 6.4.2 

Projekt je zaměřen pouze na vybrané na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci 
ekonomických činností (CZ-NACE): 

OPERACE 6.4.1 (záměr a) a b): 

Sekce C Zpracovatelský průmysl (s výjimkou odvětví oceli, uhelného průmyslu, 
stavby lodí, výroby syntetických vláken, výroby tvarovaných biopaliv, destilace a míchání 
lihovin, výroby tabákových výrobků, výroby zbraní a střeliva) 

Sekce F Stavebnictví (s výjimkou developerské činnosti) 

Sekce G Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel (s 
výjimkou oddílu velkoobchod) 

Sekce M 72 Výzkum a vývoj (s výjimkou VaV v oblasti zemědělských věd) 

OPERACE 6.4.1 (záměr c): 

pouze činnost v oblasti výroby tvarovaných biopaliv 

 



VYBRANÉ PODMÍNKY OPERACÍ 6.4.1, 6.4.2 

Projekt je zaměřen pouze na vybrané na vybrané činnosti uvedené v 
Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE): 

OPERACE 6.4.2: 

Sekce I Ubytování, stravování a pohostinství: hotely, činnosti restaurací, 
restaurací s rychlým občerstvením nebo bufetů, činnosti barů, hospod, 
nápojových barů, pivnic kaváren ovocných barů  

Sekce R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti: Sportovní, zábavní a 
rekreační činnosti (s výjimkou činnosti provozování herních automatů, 
pořádání ohňostrojů a show rekreační povahy). 



VYBRANÉ PODMÍNKY OPERACÍ 6.4.1, 6.4.2 

Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou měst Hl. město 
Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava 

V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, 
případně v kombinaci s produkty uvedenými v této příloze (převažovat 
ale musí produkty neuvedené) – operace 6.4.1, záměry a) a b) 

V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU – 
operace 6.4.1, záměry a) a b) 

Většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k 
prodeji (dílčí podmínka „nebo být využita pro nezemědělskou činnost“ byla 
odstraněna) – operace 6.4.1, záměr c) 

 

 



VYBRANÉ PODMÍNKY OPERACÍ 6.4.1, 6.4.2 

Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení (CZ-
NACE 56.10), bar, hospoda, nápojový bar, pivnice, kavárna, ovocný 
bar (CZ-NACE 56.30) – operace 6.4.2 

 

Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v 
souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dále o zařízení s kapacitou 
nejméně 6 stálých lůžek, maximálně však 40 stálých lůžek. Kapacita 
40 stálých lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný 
funkční celek – operace 6.4.2 



VYBRANÉ PODMÍNKY OPERACÍ 6.4.1, 6.4.2 

V případě, že je projekt žadatele zaměřen pouze na činnosti z CZ-
NACE 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a zároveň 
nemá vazbu na ubytovací kapacitu*, musí být činnosti 
realizované v tomto kódu přístupné pro veřejnost. Žadatel musí 
zajistit propagaci v místě provozu, musí být zveřejněna otvírací doba 
a musí být v provozu webová prezentace/reklama – operace 6.4.2 

 

* Jedná se již o stávající ubytovací kapacitu nebo kapacitu, která je 
součástí projektu a zároveň se nachází v docházkové vzdálenosti. 



VYBRANÉ PODMÍNKY OPERACÍ 6.4.1, 6.4.2 

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na 
kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví 
s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno. V případě pozemku 
pod stavbou je přípustný také nájem.  

Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do 
kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení, 
jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, 
nájem, výpůjčka, věcné břemeno.  

Dotaci nelze poskytnout na: nákup silničních vozidel a zemědělských a 
lesnických strojů (tj. strojů označených kategorií T – traktory zemědělské 
nebo lesnické a kategorií OT – přípojná vozidla traktorů), nákup zvířat, 
fotovoltaické panely sloužící pouze pro výrobu elektrické energie k 
dodávkám do veřejné sítě, závlahové systémy. 

 



VYBRANÉ PODMÍNKY OPERACÍ 6.4.1, 6.4.2 

V souvislosti s novelizací nařízení (EU) č. 651/2014, byla do Pravidel přidána 
nová podmínka: 

Žadatel v čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl přemístění do 
provozovny, do které se má počáteční investice, na niž se dotace 
požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o 
dotaci, a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení 
počáteční investice, na niž se dotace požaduje. 



ZVÝHODNĚNÍ 
 V RÁMCI 
PREFERENČNÍCH 
KRITÉRIÍ 

 
• Finanční náročnost projektu 
• Vliv projektu na zaměstnanost  
• Velikost obce v místě realizace 
• Velikost podniku žadatele 
• Míra nezaměstnanosti v okrese místa 

realizace 
• Realizace ve specifické oblasti ČR 
• Žadatel podniká alespoň 3 roky v 

zemědělství 
• Projekt je realizován v lokalitě 

„brownfield“ (zemědělská lokalita s 
potřebou regenerace, nebo v procesu 
regenerace ve fázi asanace) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ZVÝHODNĚNÍ 
 V RÁMCI 
PREFERENČNÍCH 
KRITÉRIÍ 

 
• Žadatel je mladý zemědělec 
• Žadatel podniká v ekologickém 

zemědělství 
• Žadatel zaměstnává zdravotně či 

sociálně znevýhodněné 
zaměstnance 

• Žadatel bude realizací projektu 
poprvé diverzifikovat do 
nezemědělské činnosti 

• Žadatel vykazuje více jak 50 % 
příjmů ze zemědělské prvovýroby 
v poměru k celkovým příjmům  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ZVÝHODNĚNÍ 
 V RÁMCI 
PREFERENČNÍCH 
KRITÉRIÍ 

 

• Podnik žadatele je registrován jako 
potravinářský podnik – operace 
6.4.2 

• Součástí projektu je hromadné 
stravovací zařízení – operace 6.4.2 

• Součástí výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace, jsou služby 
cestovního ruchu CZ-NACE 93 
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti. 
– operace 6.4.2 
 

 

 

 

 

 

 

 



ZVÝHODNĚNÍ 
 V RÁMCI 
PREFERENČNÍCH 
KRITÉRIÍ 

 

• Podíl výše výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace, a celkového 
výkonu zařízení na výrobu 
tvarovaných biopaliv   

 - nedřevní pelety nebo, 
 - dřevní a směsné pelety nebo, 
 - dřevní brikety 
 
operace 6.4.1,  záměr c) 

 

 

 

 

 

 



6.4.1 INVESTICE DO 
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

BILANCE 
OPERACE 

CELKOVÁ 
ALOKACE 

1, 3 mld. Kč 

ALOKACE 
NA 6. KOLO 

330 mil. Kč 

 2. KOLO   4. KOLO 

 PODANÉ:  249  PODANÉ: 276 

 DOPORUČENÉ: 172  DOPORUČENÉ: 205 

 SCHVÁLENÉ:158  SCHVÁLENÉ: 0* 

    *(SCHVALOVANÍ PROBÍHÁ) 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ 

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 

Podáno: 410,4 mil. Kč  
Schváleno: 272 mil. Kč 

4. KOLO 

Podáno: 403,6 mil. Kč 
Doporučeno: 325,2 mil. Kč 



PŘÍKLAD 
DOBRÉ PRAXE 

Zpracování dřeva, biomasy, 
pelet  
 
Liběchov (okres Mělník) 
 



6.4.2 PODPORA AGROTURISTIKY 
BILANCE 
OPERACE 

CELKOVÁ 
ALOKACE 

706 mil. Kč 

ALOKACE 
NA 6. KOLO 

150 mil. Kč 

 2. KOLO   4. KOLO 

 PODANÉ:  158  PODANÉ: 124 

 DOPORUČENÉ: 124  DOPORUČENÉ: 56 

 SCHVÁLENÉ: 89  SCHVÁLENÉ: 0* 

    *(SCHVALOVANÍ PROBÍHÁ) 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ 

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 

Podáno: 394,6 mil. Kč  
Schváleno: 220,9 mil. Kč 

4. KOLO 

Podáno: 276,7 mil. Kč 
Doporučeno: 136,3 mil. Kč 



PŘÍKLAD 
DOBRÉ PRAXE 

Agropenzion Meziboří 
 
(okres Žďár nad Sázavou) 
 

přestavba hospodářské 
části budovy na 
venkovské ubytovací 
zařízení 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

Gestor operací:  Mgr.  Natálie Marková 

natalie.markova@mze.cz 

221 812 499 

mailto:natalie.markova@mze.cz


ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH 
ZEMĚDĚLCŮ 

OPERACE 6.1.1 



ZAMĚŘENÍ A CÍLE OPERACE 

Podnikatelský 
plán 

Rozvoj 
podnikání 

Vyšší 
konkurence 

schopnost 

Generační 
obměna 

Snížení 
odlivu 

pracovních 
sil 



• 18-40 let 
• minimální 

zemědělská 
kvalifikace 

• oprávnění jednat za 
PO samostatně 

• poprvé v této PO 
plní funkci 
statutárního orgánu 
a podílí se na 
základním kapitálu 
ze 100 % 

• v období 24 měsíců 
před podáním ŽOD 
mohla plnit funkci 
statutárního orgánu 
jiné PO provozující 
zemědělskou 
výrobu/evidována v 
EZP jako FO 

• nebyla SHR 

• 18-40 let 
• minimální 

zemědělská 
kvalifikace 

• v EZP nejdéle 24 
měsíců před 
podáním ŽOD 

• v období 24 měsíců 
před podáním ŽOD 
mohla plnit funkci 
statutárního orgánu 
PO provozující 
zemědělskou výrobu 
a/nebo se podílet na 
základním kapitálu 
ze 100 % 

• nebyla SHR 
 

PRÁVNICKÁ OSOBA FYZICKÁ OSOBA KDO MŮŽE O 
DOTACI 
POŽÁDAT 



ŽADATEL 

Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu v opatření I.3.2, nemůže být 
podpořen v operaci 6.1.1 

 

pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu jako FO, nemůže být podpořen 
jako PO a naopak 

 

FO může vystupovat pouze v jedné PO provozující zemědělskou výrobu jako statutární 
orgán 

 



DRUH A VÝŠE 
DOTACE 

• Podpora poskytována 
na realizaci 
podnikatelského 
plánu 
 

• Realizace 
podnikatelského 
plánu min. 4 roky od 
podpisu Dohody 
 

• Dotace 45 tis. EUR 

1. SPLÁTKA 

po schválení 
podnikatelského plánu 
a podpisu Dohody 

2. SPLÁTKA 

po uplynutí 2. roku 
realizace 
podnikatelského plánu 
(24 měsíců po podpisu 
Dohody) 

3. SPLÁTKA 

po řádném provedení 
podnikatelského plánu 
(48 měsíců po podpisu 
Dohody) 

50 % 45 % 5 % 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-1-1-zahajeni-cinnosti-mladych/stanoveni-kurzu-pro-prepocet-castky-1.html


PODNIKATELSKÝ PLÁN 

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A TECHNOLOGIE PRO ŽV 

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A TECHNOLOGIE PRO RV A ŠKOLKAŘSKOU 
PRODUKCI VČETNĚ INVESTIC DO SADŮ A CHMELNIC 

NOSNÉ KONSTRUKCE SADŮ VČ. PROTIKROUPOVÝCH SYSTÉMŮ 
V NOVÝCH VÝSADBÁCH RÉVY VINNÉ 

PROTIKROUPOVÉ SYSTÉMY V OPĚTOVNÝCH VÝSADBÁCH RÉVY 
VINNÉ 

MOBILNÍ STROJE PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU 

ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE 

ZEMĚDĚLSKÉ NEMOVITOSTI (VČ. PŮDY) 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 

SADBA A OSIVA 

KRMIVA, HNOJIVA A PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN 



KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

podpora omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého 
podniku 

podpora je podmíněna předložením PP vyhotoveného na 4 roky 

provádění PP musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace 

žadatel splní definici aktivního zemědělce dle § 3 nařízení vlády č. 50/2015, bude-li 
v ČR uplatňován, do 18 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

mladý zemědělec plní min. zemědělskou kvalifikaci, případně má možnost doplnění 
kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

žadatel ke dni podání ŽOD splní minimální a maximální velikost podniku, která je dána 
dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce  



STANDARDNÍ PRODUKCE 

výrobní zaměření min. standardní produkce (tis. Kč) 

polní výroba 420 

zahradnictví 240 

vinohradnictví 310 

ovocnářství a ostatní trvalé kultury 370 

produkce mléka 570 

chov skotu (resp. zvířat zkrmujících 

objemnou píci) 
240 

chov prasat a drůbeže (resp. Zvířat 

zkrmujících jadrná krmiva) 
370 

smíšená výroba 380 



MINIMÁLNÍ STANDARDNÍ PRODUKCE – PŘÍKLADY SPLNĚNÍ 

•10 ha pšenice + 5 ha kukuřice + 5 ha řepka polní výroba 

•5,1 ha sady s ovocem ovocnářství 

•0,75 ha čerstvá zelenina, melouny, jahody v 
zahradnictví 

zelenina a 
zahradnictví 

•15 býků + 20 ha trvalé louky a pastviny chov skotu 



VYBRANÉ DALŠÍ PODMÍNKY 

lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení 1. splátky 
na účet příjemce dotace 

profinancování celé částky dotace  do 24 měsíců od podpisu Dohody 

Omezení výše některých výdajů: nákup nemovitosti, stroje, sadby, osiv, hnojiv, krmiv, POR 

Žádost o platbu 2. splátky (45 %) musí být předložena nejpozději do 24 měsíců od 
podpisu Dohody  

vyplacení 3. splátky (5 %) provedenou automaticky SZIF po řádném provedení PP 

po dobu realizace PP je žadatel/příjemce dotace povinen dosahovat minimálně 45 % 
příjmů ze zemědělské prvovýroby 

 



ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ 

•Velikost obce a pobyt/sídlo v místě realizace plánu 

•Realizace v hospodářsky problémových regionech 

•Výdaje nad rámec dotace 

•Převzetí půdy/VDJ od jiného zemědělce staršího 55 let 

Preference 

•Ekologické zemědělství 

•Realizace na „zemědělských brownfieldech“ 

•Zpracování vlastní zemědělské produkce 

•Realizace v oblastech s přírodními omezeními 

•Produkce citlivých komodit 

•Rozšíření podniku v důsledku realizace plánu 

•Realizace v katastrálním území ohrožených suchem 

Změny 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/redefinice-lfa/pracovni-seznam-k-u-zarazenych-do-anc-od.html


BILANCE 
OPERACE 

1,36* mld. 
Kč 

CELKOVÁ 
ALOKACE 

1160 
PODANÝCH 
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2. kolo 4. kolo

Podané Doporučené Schválené

Podané:  478 
Doporučené: 264 
Schválené: 240 

Podané:  682 
Doporučené: 618 
Schválené: 542 

4. KOLO 2. KOLO 

1250 
CÍLEM PODPOŘIT 



PŘEHLED 
ČERPÁNÍ V 
MIL. KČ  

Zdroj: IS SZIF 

2. KOLO 
Podáno:   852,5 mil. Kč 
Schváleno:  677,5 mil. Kč 
Proplaceny 1. splátky ve výši 50 % 

4. KOLO 

Podáno:   597,5 mil. Kč 
Schváleno:  300 mil. Kč 
Zbývá v administraci: 30mil. Kč 

6. KOLO 
Alokace:   360 mil. Kč 



PŘÍKLAD 
DOBRÉ PRAXE 

Rozvoj zemědělské farmy 
Ivany Galatíkové 
 

Rekonstrukce seníku 

Pořízení traktoru 
 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

Gestor operace:  Ing. Kristýna Konopásková 

kristyna.konopaskova@mze.cz 

221 812 773 

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz

