Operace 6.4.2 Podpora agroturistiky

Ing. Slavomír Ladislav Vacík

16.3.2017

Záměry

•

Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České
republiky kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského

•

Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského

Operace 6.4.2 Definice žadatele/příjemce dotace

•

Zemědělský podnikatel (FO, PO, 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).

Operace 6.4.2 Druh a výše dotace

25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké
podniky,
35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední
podniky,
45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé
podniky.
• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí
minimálně 200 000 Kč (včetně) a maximálně 10 000 000 Kč (včetně).
• Podpora se poskytuje v souladu s čl. 14 Obecného nařízení o blokových
výjimkách – Regionální investiční podpora.

Operace 6.4.2 Způsobilé výdaje

• podporu lze poskytnout pouze na počáteční investici
• stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího
zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v
rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
• doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů, náklady
na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba
doprovodné zeleně, oplocení
• náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
• nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení
včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci
turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
• nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
• nákup nemovitosti (do částky 10 % způsobilých výdajů)

Operace 6.4.2 Kritéria přijatelnosti I.

• Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou měst Hl.
město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava
• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví (definice a
výpočet jsou uvedeny na internetových stránkách
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz)
• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti,
hospodárnosti a proveditelnosti
• Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské
prvovýroby (kdy příjmy musí dosahovat alespoň částky 118
800 Kč) v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně
uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální
výměrou 10 ha

Operace 6.4.2 Kritéria přijatelnosti II.

• Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací
zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako
součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se
stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací
zařízení předmětem jednoho projektu
• 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 lůžek, maximálně
však 40 lůžek

Operace 6.4.2 Vybrané další podmínky I.

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 30
bodů
• Podpora musí mít motivační účinek
• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce
dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz
• Žadatel/příjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích
• O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou
letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo
podobnou činnost

Operace 6.4.2 Vybrané další podmínky II.

• V případě dotace na rozšíření výrobního sortimentu musí
být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní
hodnota znovu použitého majetku za uzavřené účetní období

• V případě, že se na území obce, ve které je projekt
realizován, vybírají místní poplatky z cestovního ruchu
(poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), pak se
žadatel musí přihlásit k poplatkové povinnosti u
příslušné obce

Operace 6.4.2 Preferenční kritéria pro oba záměry I.

Pořadí

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Kritérium

Možný
bodový
zisk

Finanční náročnost projektu
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než
5 mil. Kč, maximálně však do 7 mil. Kč včetně.
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než
2,5 mil. Kč, maximálně však do 5 mil. Kč včetně.
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než
1 mil. Kč, maximálně však do 2,5 mil. Kč včetně.
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 1 mil.
Kč včetně.

2
4

6
10

Operace 6.4.2 Preferenční kritéria pro oba záměry II.

Pořadí

Kritérium

Možný
bodový
zisk

2.

Vliv projektu na zaměstnanost na venkově

2.1.

Projekt vytváří jedno pracovní místo

8

2.2.

Projekt vytváří dvě pracovní místa

10

2.3.

Projekt vytváří tři pracovní místa

12

2.4.

Projekt vytváří čtyři a více pracovních míst
Velikost obce v místě realizace projektu

14

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Obec, na území které je projekt realizován, má 1 001-1 500
obyvatel
Obec, na území které je projekt realizován, má 501-1 000
obyvatel
Obec, na území které je projekt realizován, má méně než 501
obyvatel

1
2
3

Operace 6.4.2 Preferenční kritéria pro oba záměry III.

Pořadí

Kritérium

4.

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt
realizován.

4.1

4.2

4.3

5.

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt
realizován, je 100,1 - 125 % průměrné míry
nezaměstnanosti v ČR.
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt
realizován, je 125,1 - 150 % průměrné míry
nezaměstnanosti v ČR.
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt
realizován, je více než 150 % průměrné míry
nezaměstnanosti v ČR
Projekt je realizován v hospodářsky problémových
regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR
č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii
regionálního rozvoje ČR 2014-2020.

Možný
bodový zisk

2

3

4

1

Operace 6.4.2 Preferenční kritéria pro oba záměry IV.

Pořadí
6.
7.
8.
9.

Kritérium
Projekt využívá tepelné energie z OZE
V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí
pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Žadatel je mladý zemědělec do 40 let.
Žadatel k datu podání Žádosti o dotaci podniká
minimálně tři roky v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů.

Možný
bodový zisk
5
5
3
3

Operace 6.4.2 Preferenční kritéria pro oba záměry V.

Pořadí

10.

11.

12.
13.

Kritérium
Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů ze zemědělské
prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za
poslední účetně uzavřené období.
Žadatel je registrován jako osoba podnikající v
ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění
pozdějších
předpisů,
neprovozuje
současně
konvenční výrobu. Kritérium musí být naplňováno od
data podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu
vázanosti projektu na účel.
Adresa trvalého pobytu/sídla žadatele a místo
realizace projektu se nacházejí ve stejném nebo
sousedícím katastrálním území.
Žadatel bude realizací projektu poprvé diverzifikovat
do nezemědělské činnosti.

Možný
bodový zisk
5

5

5
3

Operace 6.4.2 Preferenční kritéria pro oba záměry VI.

Pořadí

14.

15.

Kritérium
Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen
a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1)
písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako
potravinářský podnik.
Projekt je realizován podnikem o velikosti:

Možný
bodový
zisk

5

15.1.

Střední podnik

1

15.2.

Malý podnik

2

15.3.

Mikro podnik

3

Žadatel zaměstnává minimálně jednoho zdravotně či
sociálně znevýhodněného zaměstnance.

3

16.

Operace 6.4.2 Preferenční kritéria pro oba záměry VII.

Pořadí

17.

Kritérium
Součástí projektu je hromadné stravovací zařízení.

Možný
bodový zisk
5

18.1.

Projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace: Žadatel v hodnocení Finančního
zdraví splňuje úroveň kategorie:
A

4

18.2.

B

2

Pozemek/pozemky
pro
zemědělské
podnikání
žadatele a místo realizace projektu se nacházejí ve
stejném nebo sousedícím katastrálním území.

3

18.

19.

Děkuji za pozornost.

