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Pro páté kolo PRV je připraveno více než 3,2 miliardy korun.
Příjem žádostí i do OP Rybářství začíná už zítra.
Ministerstvo zemědělství má v pátém kole Programu rozvoje venkova (PRV)
připraveny pro žadatele o dotace více než 3,2 miliardy korun. Zároveň se pro podniky
akvakultury otevírá 11. výzva příjmu žádostí v Operačním programu (OP) Rybářství
s částkou 33,5 milionů korun. O obojí mohou zájemci žádat už od zítřka.
„Podpory jsme v tomto kole rozšířili například o příspěvky pekařům a cukrářům, větší
pozornost věnujeme také rozvoji lokálních trhů. Chceme, aby lidé kupovali produkty přímo od
farmářů a výrobců ve svém regionu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
V rámci dalšího kola PRV podpoří Ministerstvo zemědělství investice do zemědělských,
lesnických i potravinářských podniků, inovací a projekty spolupráce za více než 3,2 miliardy
korun. Současně mění podmínky pro administraci žádostí. Zkrátila se lhůta pro zveřejnění
seznamu žádostí o dotaci z 28 na 14 dnů. Dále se prodloužila lhůta pro dodání dokladů po
podání žádosti ze 70 na 93 dnů a odpovídajícím způsobem i lhůta na odstranění případných
nedostatků. O platby lze žádat pouze elektronicky a není nutné přikládat písemné potvrzení.
Podniky akvakultury mohou díky OP Rybářství získat příspěvek na posilování
technologického rozvoje, inovaci a předávání znalostí. Opatření slouží k aplikaci nových
metod chovu a nakládání s rybami. Podpora je určena podnikům akvakultury nebo
veřejnoprávním subjektům spolupracujícím s partnerem projektu. Celkem je připraveno přes
33,5 milionu korun z evropských a národních zdrojů.
Dále je možné žádat o příspěvek na investice přispívající ke zvyšování
konkurenceschopnosti podniků akvakultury s alokovanou částkou 120 milionů korun.
Částkou 85 milionů podpoří MZe budování a modernizaci recirkulačních zařízení a
průtočných systémů s cílem nárůstu produkce ryb. Zpracovatelé ryb mohou také požádat o
podporu na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb a modernizaci a
výstavbu zpracoven. Celkem je na tuto podporu připraveno 45 milionů korun.
V roce 2016 se MZe úspěšně podařilo navýšit rozpočet PRV 2014-2020 o zhruba 13 miliard
korun. Aktuálně je proplaceno 25 % celkové alokace. Při porovnání s dalšími programy
spolufinancovanými z evropských fondů je PRV co do vyplacených prostředků
nejúspěšnějším programem v ČR. Čerpání Operačního programu Rybářství 2014-2020
probíhá také úspěšně. Doposud bylo vyhlášeno 10 kol příjmu žádostí, ve kterých MZe
obdrželo celkem 387 žádostí o podporu v celkové výši 510 milionů korun, což činí téměř
50 % alokace programu.
Žádosti v rámci pátého kola PRV i 11. výzvy OP Rybářství mohou zájemci podávat od 10. do
30. října. Příjem žádostí o podporu je zajištěn plně elektronicky prostřednictvím Portálu
farmáře.
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