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Hlavní změny podmínek operací
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
•

Hodnocení efektivnosti projektů (příloha č. 5, pravidel) – doba návratnosti
investice
• Nově je nutné ve formuláři Žádosti o dotaci (v části týkající se hodnocení
efektivnosti) specifikovat provozní výdaje za rok v členění materiálové,
režijní, mzdové a výdaje na zakoupené zboží. – Detailní postup bude
uveden v instruktážním listu.

• Přidání výrobků a úprava některých jednotkových cen v databázi pro
výpočet efektivnosti.
•

Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby (příloha č. 6, pravidel)
• Navýšení minimální hranice zemědělské prvovýroby na 160 200 Kč. Pokud
je hodnota nižší, nemůže žadatel podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby
prokázat.

Hlavní změny podmínek operací
6.4.1 Investice do nezemědělských činností (příloha č. 7, pravidel)

6.4.2 Podpora agroturistiky
•

Hodnocení efektivnosti projektů (příloha č. 7, pravidel) – BEZ ZMĚN

•

Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby (příloha č. 4, pravidel)

• Navýšení minimální hranice zemědělské prvovýroby na 160 200 Kč. Pokud
je hodnota nižší, nemůže žadatel podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby
prokázat.
• Účetnictví – úprava tabulky Specifikace celkových výnosů, nově pouze
celkové výnosy z podnikání
• Daň. evidence - úprava tabulky Specifikace příjmů, nově pouze příjmy ze
samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

Hlavní změny podmínek operací
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
•

Hodnocení efektivnosti projektů (příloha č. 3, pravidel)
• Záměr a), b) - Přidání výrobků a úprava některých jednotkových cen v
databázi pro výpočet efektivnosti.

•

Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby (příloha č. 9, pravidel)
• Navýšení minimální hranice zemědělské prvovýroby na 160 200 Kč. Pokud
je hodnota nižší, nemůže žadatel podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby
prokázat.

Hlavní změny podmínek operací
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
•

Hodnocení efektivnosti projektů (příloha č. 4, pravidel)

• Podrobné zdůvodnění v rámci zjištění příjmů z prodeje výrobků
• Členění výdajů dle dvou stupňů: I. Výdaje na výrobu a zpracování, II.
Výdaje na odbyt a jejich zdůvodnění

Přehled operací 8. kolo a hodnocení efektivnosti
Operace

Hodnocení efektivnosti

1.1.1, 1.2.1

Preferenční kritérium č. 1 – „Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka“

4.2.1

Poměrový ukazatel – Doba návratnosti investice

6.4.1, 6.4.2

Posudek externího hodnotitele – Doba návratnosti investice

8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.3 Posouzení na základě souhlasu OLH a vynaložených nákladů
8.5.2

Posouzení na základě věcného popisu projektové vize a plánů žadatele

8.6.1

Preferenční kritérium č. 1 - „Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku“

16.3.1

16.4.1

Záměr a) a b): Poměrový ukazatel - Doba návratnosti investice
Záměr c) – Preferenční kritérium č. 1 – „Velikost investice v závislosti na velikosti sdruženého obhospodařovaného lesního
majetku“
– Schválení LHP orgánem státní správy lesů (případně krajským úřadem) - u LHP
Posudek externího hodnotitele – doba návratnosti

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
Hodnocení prostřednictvím výpočtu doby návratnosti investice. Formulář pro
výpočet je součástí Žádosti o dotaci. BEZ ZMĚN
Doba návratnosti [roky] =

investiční výdaje
cash flow

Investiční výdaje – celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, po odečtení
dotace na projekt
Cash flow
Cash flow = příjmy za rok − provozní výdaje za rok

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
Cash flow = příjmy za rok − provozní výdaje za rok

Příjmy za rok, k jejichž dosažení přispěje realizace projektu, se vyčíslí pro
výstupy realizovaného projektu.
Příjmy za rok Kč = rozsah výroby ∗ jednotková cena
Jednotková cena – pevně stanovené hodnoty
Rozsah výroby – souvisí s realizovanou investicí, VYPLŇUJE ŽADATEL
Provozní výdaje za rok – ke každé vstupní komoditě, VYPLŇUJE ŽADATEL

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
Kontrolní mechanismus: automatický dopočet rentability příjmů projektu
Rentabilita příjmů =

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
𝑝ří𝑗𝑚𝑦 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘

Rentabilita příjmů za danou kapitolu/výrobek musí být menší nebo rovna pevně
stanovené oborové rentabilitě příjmů.
Pokud vypočtená rentabilita příjmů za kapitolu/výrobek překročí stanovenou
oborovou rentabilitu, nelze ve výpočtu doby návratnosti pokračovat tj. projekt
neplní aspekt efektivnosti dle Pravidel.

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)

Rentabilita příjmů bude menší (nebo rovna) než oborová (příp.
výrobková) rentabilita a vypočtená doba návratnosti investice
bude kratší (nebo rovna) než průměrná doba životnosti
pořizovaného majetku, avšak delší než 1 rok.

ASPEKT EFEKTIVNOSTI JE SPLNĚN
Doba životnosti pořizovaného majetku – automatický dopočet na základě
zvolených kódů/podkódů/limitů způsobilých výdajů projektu

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(6.4.1 Zprac. a uv. na trh zem. prod. + 6.4.2 Podpora agroturistiky)
Hodnocení prostřednictvím výpočtu doby návratnosti investice. Formulář pro
výpočet je součástí Žádosti o dotaci. BEZ ZMĚN
Doba návratnosti [roky] =

investiční výdaje
cash flow

Investiční výdaje – celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, po
odečtení dotace na projekt
Cash flow
Cash flow = příjmy z tržeb za rok − provozní výdaje za rok

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(6.4.1 Zprac. a uv. na trh zem. prod. + 6.4.2 Podpora agroturistiky)
Cash flow = příjmy z tržeb za rok − provozní výdaje za rok

Příjmy z tržeb za rok, k jejichž dosažení přispěje realizace projektu, se vyčíslí pro
výstupy realizovaného projektu.
Příjmy za rok Kč = rozsah výroby ∗ jednotková cena
Rozsah výroby – souvisí s realizovanou investicí, VYPLŇUJE ŽADATEL
Jednotková cena – VYPLŇUJE ŽADATEL
Provozní výdaje za rok – ke každé vstupní komoditě, VYPLŇUJE ŽADATEL

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(6.4.1 Zprac. a uv. na trh zem. prod. + 6.4.2 Podpora agroturistiky)

Vypočtená doba návratnosti bude kratší (nebo rovna) než
průměrná doba životnosti pořizovaného majetku.

ASPEKT EFEKTIVNOSTI JE SPLNĚN
Doba životnosti pořizovaného majetku – automatický dopočet na základě
zvolených kódů/podkódů/limitů způsobilých výdajů projektu

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – záměry a),b))
Efektivnost je hodnocena společně za všechny spolupracující subjekty.
BEZ ZMĚN
Hodnocení prostřednictvím výpočtu doby návratnosti investice. Formulář pro
výpočet je součástí Žádosti o dotaci.
Doba návratnosti [roky] =

investiční výdaje
cash flow

Investiční výdaje – celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, po odečtení
dotace na projekt

Cash flow
Cash flow = příjmy za rok ∗ rentabilita příjmů (%)

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – záměry a),b))
Cash flow = příjmy za rok ∗ rentabilita příjmů (%)

Rentabilita příjmů, jsou pevně stanovené hodnoty.
Příjmy za rok, k jejichž dosažení přispěje realizace projektu, se vyčíslí pro
výstupy realizovaného projektu.
Živočišná a rostlinná výroba:
Příjmy za rok Kč = rozsah výroby ∗ intenzita výroby ∗ jednotková cena
Živé rostliny a květinářské produkty, potravinářství:
Příjmy za rok Kč = rozsah výroby ∗ jednotková cena
Rozsah výroby – souvisí s realizovanou investicí, VYPLŇUJE ŽADATEL
Jednotková cena – pevně stanovené hodnoty
Intenzita výroby – pevně stanovené hodnoty

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů
(16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů – záměry a),b))

Vypočtená doba návratnosti za všechny spolupracující subjekty
dohromady bude kratší (nebo rovna) než průměrná doba
životnosti pořizovaného majetku.

ASPEKT EFEKTIVNOSTI JE SPLNĚN
Doba životnosti pořizovaného majetku – automatický dopočet na základě
zvolených kódů/podkódů/limitů způsobilých výdajů projektu

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů

(16.4.1 Horizontální a vert. spol. mezi účastníky krátkých dod. řetězců a místních trhů)

Efektivnost je hodnocena společně za všechny spolupracující subjekty.
Hodnocení prostřednictvím výpočtu doby návratnosti investice. Formulář pro
výpočet je součástí Žádosti o dotaci.
Doba návratnosti [roky] =

investiční výdaje
cash flow

Investiční výdaje – celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, po
odečtení dotace na projekt
Cash flow
Cash flow = příjmy z prodej výrobků za rok tržby − Provozní výdaje za rok

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů

(16.4.1 Horizontální a vert. spol. mezi účastníky krátkých dod. řetězců a místních trhů)

Cash flow = příjmy z prodej výrobků za rok tržby − Provozní výdaje za rok

Příjmy z prodeje výrobků za rok, k jejichž dosažení přispěje realizace projektu, se
vyčíslí pro výstupy realizovaného projektu.
Příjmy za rok Kč = rozsah výroby ∗ jednotková cena

Rozsah výroby – souvisí s realizovanou investicí, VYPLŇUJE ŽADATEL
Jednotková cena – VYPLŇUJE ŽADATEL
Provozní výdaje za rok – vzniklé realizací projektu, VYPLŇUJE ŽADATEL
Nutné členění dle dvou stupňů vertikály: I. Výdaje na výrobu a zpracování
a II. Výdaje na odbyt.

Hodnocení aspektu efektivnosti projektů

(16.4.1 Horizontální a vert. spol. mezi účastníky krátkých dod. řetězců a místních trhů)

Vypočtená doba návratnosti za všechny spolupracující subjekty
dohromady bude kratší (nebo rovna) než průměrná doba
životnosti pořizovaného majetku.

ASPEKT EFEKTIVNOSTI JE SPLNĚN
Doba životnosti pořizovaného majetku – automatický dopočet na základě
zvolených kódů/podkódů/limitů způsobilých výdajů projektu

Děkuji za pozornost

