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I. Podmínky pro tvorbu Fiche
Fiche opatření (dále jen Fiche) je stručný popis navrţených opatření stanovených MAS
v souladu se SPL. Fiche vymezuje oblast podpory pro konečné ţadatele v rámci opatření
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
Vymezení Fiche
- uvádí cíle, příp. dopady, které mají naplňovat realizované projekty dané Fiche (tyto cíle
musí odpovídat cílům vymezeným v rámci SPL a naplňovat účel opatření/podopatření
uvedený v popisu opatření/podopatření).
Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název)
- V rámci jedné Fiche lze kombinovat max. tři opatření/podopatření za účelem
efektivnějšího naplňování priorit nebo cílů SPL (pokud je opatření v rámci Programu
rozvoje venkova členěno na podopatření, kombinují se podopatření).
- Jedno opatření/podopatření MAS určí jako hlavní. Z tohoto opatření musí být realizováno
nejméně 50 % výdajů, tzn., hlavní opatření určuje vyuţití dané Fiche.
- Lze zvolit aţ dvě vedlejší opatření, za účelem efektivnějšího naplňování priorit nebo cílů
SPL.
Reţim podpory
- po výběru hlavního, resp. vedlejšího opatření/podopatření je nutné se rozhodnout, pod
jakými reţimy podpory a s jakou maximální mírou podpory v rámci daného opatření/
podopatření bude dotace poskytnuta. MAS se můţe rozhodnout vybrat jen některé reţimy
podpory, případně niţší maximální míru dotace, pro uţší zaměření dané Fiche. Reţim a
míra podpory se řídí vţdy příslušným opatřením/podopatřením.
- Při nastavování Fiche je třeba mít na vědomí, ţe jeden projekt nesmí kombinovat reţim
nezakládající veřejnou podporu s reţimem zakládajícím veřejnou podporu. Tedy například
v případě, kdy je u hlavního opatření vybrán reţim „nezakládá veřejnou podporu“, není
moţné vybrat u vedlejších opatření pouze reţim „bloková výjimka“. V takovém případě by
nebylo moţné čerpat výdaje na vedlejší opatření.
- Moţné reţimy podpory s maximální hodnotou míry podpory pro jednotlivá opatření jsou
shrnuty v následující tabulce:
Opatření

Nezakládá VP

Bloková výjimka –
zakládá VP

De minimis

Ostatní

I.1.1.1.

40 % (50 %, 60%)

I.1.1.2.

40 %

I.1.2.1.

50 %

I.1.2.2.

50 %

I.1.2.3.

100 %

I.1.3.1.

50 %

I.1.3.2.

50 %

I.1.4

100 %

I.3.1

100 %

II.2.4

100 %
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40 % (50 %, 60%)
Pro NUTS II
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)
v případě vyuţití
kódu 937 - 30 %
40 % (50 %, 60%)
Pro NUTS II
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)

III.1.1.

III.1.2.

III.1.3.1

90 %

90 %

90 %

40 % (50 %, 60%)
Pro NUTS II
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)
90 %

III.1.3.2
III.2.1.1.
III.2.1.2.

90 %

90 %

III.2.2.

90 %

90 %

III.3.1.

40 % (50 %, 60 %)
Pro NUTS II
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)
v případě vyuţití
kódu 937 - 30 %
40 % (50 %, 60 %)
Pro NUTS II
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)
40 % (50 %, 60 %)
Pro NUTS II
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)
40 % (50 %, 60 %)
Pro NUTS II
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)
40 % (50 %, 60 %)
Pro NUTS II
Jihozápad:
30 % (40 %, 50%)

100 %

Definice příjemce dotace
- definice příjemce dotace je stanovena na základě hlavního opatření a platí pro celou Fichi,
tzn. jak pro hlavní opatření tak i pro případná obě vedlejší opatření. Tzn. je moţné uvést
pouze ty typy příjemců dotace, které obsahuje hlavní opatření/podopatření. V případě, ţe
vedlejší opatření/podopatření stanovuje jiné příjemce, nemohou tito být do Fiche zahrnuti.
- je moţné vybrat jen některé příjemce dotace, pro uţší zaměření dané Fiche.
Kritéria přijatelnosti
- do kritérií přijatelnosti je MAS povinna zahrnout všechna kritéria přijatelnosti uvedená k
příslušnému opatření v této Metodice. Ţadatel musí vţdy dodrţet jen kritéria hlavního
opatření a případně toho vedlejšího opatření, ze kterého se rozhodne čerpat způsobilé
výdaje. MAS můţe navíc stanovit ještě další nebo přísnější kritéria přijatelnosti.
Další podmínky
- další podmínky Fiche jsou definovány na základě příslušného/-ých opatření/podopatření
vybraných do Fiche. Ţadatel musí vţdy dodrţet jen další podmínky hlavního opatření a
případně vedlejšího opatření, ze kterého se rozhodne čerpat způsobilé výdaje. MAS můţe
navíc stanovit vlastní další podmínky.
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
.

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, není stanovena. MAS
můţe ve Fichi částku minimálních výdajů zvýšit.
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 2 000 000 Kč na
jeden projekt. MAS můţe ve Fichi částku maximálních výdajů sníţit.
Způsobilé výdaje
4

Na základě výběru hlavního, resp. vedlejších opatření Fiche MAS stanoví způsobilé výdaje
pro projekty. Není třeba vybrat všechny způsobilé výdaje hlavního/vedlejšího opatření/
podopatření, dle záměru a cíle Fiche lze vybrat pouze některé.
MAS má moţnost částečně omezit některé způsobilé výdaje.
Preferenční kritéria
povinně jsou u kaţdé Fiche bodově zvýhodněny následující skutečnosti:
vytvoření kaţdého nového trvalého pracovního místa na plný úvazek,
uplatňování inovačních přístupů,
víceodvětvové navrhování a provádění projektu zaloţené na součinnosti mezi subjekty
a projekty z různých odvětví místního hospodářství,
zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let,
zaměření dopadů projektu na ţeny,
způsob a míra zvýhodnění je ponechán na MAS.
dále je povinně uveden postup při shodném počtu bodů u projektů předkládaných
konečnými ţadateli v rámci dané Fiche (např. bude rozhodovat niţší finanční poţadavek
ţadatele, míra poţadované podpory apod.),
Povinné přílohy
Na základě výběru hlavního, resp. vedlejších opatření/podopatření Fiche MAS stanoví
povinné přílohy k Ţádosti o dotaci v souladu s touto Metodikou. MAS můţe stanovit i vlastní
další povinné přílohy.
Nepovinné přílohy
MAS můţe stanovit vlastní nepovinné přílohy.
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II. Charakteristika reţimů podpory
A. Projekty nezakládající veřejnou podporu
Projekty nesmí zakládat veřejnou podporu dle článku 107 Smlouvy o fungování EU. Za
podporu neslučitelnou se společným trhem je povaţována podpora naplňující následující
znaky:
1) podpora je poskytnutá z veřejných prostředků – do těchto prostředků spadají i
prostředky evropských fondů, proto při poskytování podpory z tohoto programu je
tento bod splněn vţdy.
2) udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěţe – pokud
podpora zvýhodňuje nebo potenciálně zvýhodní jakoukoliv ekonomickou činnost, tedy
nabídku zboţí nebo sluţeb na trhu, pak je naplněn i tento bod.
3) podpora je selektivní, zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby – pokud
podpora zvýhodňuje konkrétní podnik nebo skupinu podniků a nejedná se o obecné
opatření přinášející výhodu všem.
4) podpora ovlivní obchod mezi členskými státy – pokud se jedná o podporu
ekonomické činnosti, vţdy existuje moţnost, ţe bude ovlivněn podnikatel z jiného
členského státu.
Pokud není alespoň jeden z výše uvedených znaků naplněn, nejedná se o veřejnou podporu.
Za „podnik“ je povaţována jakákoliv entita, která vyvíjí ekonomickou aktivitu ve smyslu
definovaném níţe bez ohledu na právní formu či neziskový charakter daného subjektu. Pod
pojem „ekonomická aktivita“ lze zahrnout jakoukoliv činnost spočívající v nabízení zboţí
a/nebo sluţeb na trhu a to bez ohledu na právní formu, vlastnickou strukturu, způsob
financováni a neziskový charakter daného projektu.
Příklady projektů nezakládajících veřejnou podporu:
- Budování obecné infrastruktury – silnice, chodníky, veřejná prostranství, zeleň.
- Budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, odpadních vod
vodních zdrojů - uvedené typy projektů jsou zaměřeny na zkvalitnění infrastruktury
uzavřených, které nepodléhají volné konkurenci, proto je výrazným způsobem omezen
vliv na hospodářskou soutěţ, která je zajištěna transparentní výběrem provozovatele
těchto sítí. Přináší-li zkvalitnění podpořené infrastruktury výhodu pronajímateli (sníţené
náklady na údrţbu, lidské zdroje apod.), je nezbytné upravit smlouvu o pronájmu/provozu
podpořené infrastruktury tak, by nebyla výhoda z poskytnuté podpory přenesena na
provozovatele nebo vyhlásit nové výběrové řízení na provozovatele. Při splnění
uvedených podmínek by tyto projekty neměly zakládat veřejnou podporu.
- Projekty v oblastech základního vzdělávacího, zdravotnického či sociálního systému,
pokud neovlivňují ekonomické činnosti jiných subjektů. V případě pochybností je vhodné
provést transparentní výběrové řízení na provozovatele sluţby nebo zařadit celý projekt do
reţimu „de minimis“/blokové výjimky.
- Sportoviště a infrastruktura v oblasti kultury je postavena mimo oblast veřejné
podpory, pokud součástí není provozování „ekonomických aktivit“, bez dotace by nebylo
moţné uvedený projekt realizovat a je zaměřena pouze na místní obyvatele, kteří
v současné době mají omezenou nebo nemají ţádnou moţnost vyuţívat podporovaných
aktivit.
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-

stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov,
ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně
rozvodů, vytápění a sociálního zařízení

B. Projekty podpořené v reţimu „de minimis“
Projekty jsou podporovány v souladu s nařízením Komise 1998/2006 ze dne 15. prosince
2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“1, tzn., ţe celková výše
podpory „de minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období
přesáhnout částku 200 000 EUR. Celková částka podpory „de minimis“ udělená kaţdému
jednotlivému podniku činnému v odvětví silniční dopravy nepřesáhne 100 000 EUR
v kterémkoliv období tří fiskálních let (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její
sledovaný cíl).2
-

-

Reţim „de minimis“ představuje podpory malého rozsahu, u nichţ se předpokládá, ţe
nemají potenciál ovlivnit trh. Doporučujeme vyuţít tento reţim v případě, ţe se vyskytuje
pochybnost, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. V reţimu „de minimis“
lze realizovat i neinvestiční výdaje a není nutné prokazovat motivační efekt.
Reţim „de minimis“ nelze vyuţít na činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských
produktů. Zpracování a uvádění zemědělských produktů (tzn. produktů uvedených
v příloze I Smlouvy o zaloţení ES) lze podpořit pouze za podmínky, ţe:
o výše podpory není stanovena na základě ceny nebo mnoţství produktů
zakoupených od primárních producentů nebo uvedených na trh danými podniky
o poskytnutí podpory není závislé na podmínce, ţe bude z části nebo zcela předána
prvovýrobcům

C. Projekty podpořené na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách
Projekty musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna
2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)3.
Dotace můţe být poskytnuta pouze na investiční výdaje, jestliţe vznikly4 a byly skutečně
uhrazeny nejdříve ke dni zaregistrování Ţádosti o dotaci na RO SZIF. Investiční výdaje jsou
definovány v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel IV.1.2. (nevztahuje se na financování
formou leasingu).
V případě, ţe podpora je poskytována dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se
společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), pak musí mít podpora motivační
účinek v souladu s článkem 8 nařízení Komise (ES) č. 800/20085; C. Tzn. nelze podporovat
1

Úř. věst. L 379, 28. 12. 2006, s. 5
Pro přepočet částky bude při proplaceni dotace pouţit kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni podpisu
Dohody o poskytnuti dotace mezi ţadatelem a SZIF..
3
Úř. věst. L 214, 9. 8. 2008, s. 3
4
Za vznik výdaje je povaţováno vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či zahájení stavebních
prací (v případě věcného plnění).
5
Podpora poskytnutá malým a středním podnikům podle tohoto nařízení se povaţuje za podporu s motivačním
účinkem, pokud ţadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předloţil Ţádost o dotaci. Podpora
poskytnutá velkým podnikům podle tohoto nařízení se povaţuje za podporu s motivačním účinkem, pokud vedle
splnění předchozí podmínky projekt splňuje jedno nebo několik z následujících kritérií:
2
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dostavby hrubých staveb, vybavení novostaveb, prosté nahrazení investice ve fungujícím
zařízení.
Maximální míra poskytnuté dotace se řídí „regionální mapou podpory“ a velikostí podniku.

Region

Malé podniky

Střední podniky

Velké podniky

2011-2013

2011-2013

2011-2013

CZ 02

Střední Čechy

60 %

50 %

40 %

CZ 03

Jihozápad

50 %

40 %

30 %

CZ 04

Severozápad

60 %

50 %

40 %

CZ 05

Severovýchod

60 %

50 %

40 %

CZ 06

Jihovýchod

60 %

50 %

40 %

CZ 07

Střední Morava

60 %

50 %

40 %

CZ 08

Moravskoslezsko

60 %

50 %

40 %

Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne
24.10.2006.
Pro stanovení maximální míry dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více
míst realizace projektu, je brána jako maximální míra dotace nejniţší procentní sazba.
Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (obecného nařízení
o blokových výjimkách). Uţivatelská příručka a vzory prohlášení jsou k dispozici na
internetových stránkách SZIF.
Zařazení obce (svazku obcí, neziskových organizací, církevních organizací) do kategorie
podniků:
Pokud subjekt nelze přesně vymezit pomocí kritérií uvedených v definicích podniků v Příloze
I nařízení Komise (ES) č. 800/2008, pak jej klasifikujeme jako velký podnik.
Podpůrným kritériem je i čl. 3 odst. 4 – za malý nebo střední podnik nemůţe být podnik
povaţován, jestliţe je 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv
přímo nebo nepřímo ovládáno společně či jednotlivě jedním či více veřejnými subjekty.
D. Projekty s vlastním reţimem podpory
Projekty v rámci opatření I.1.1, I.1.3, I.1.4 a II.2.4 mají nastaven vlastní reţim podpory. Míra
podpory je specifikována přímo u těchto opatření.

a) značné zvětšení velikosti projektu či činnosti v důsledku podpory;
b) značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti v důsledku podpory;
c) značné zvýšení celkové částky vynaloţené příjemcem na projekt či činnost v důsledku podpory;
d) značné zvýšení rychlosti dokončení příslušného projektu či příslušné činnosti;
e) nebo ţe by investiční projekt v daném podporovaném regionu nebyl jako takový bez poskytnutí podpory
realizován.
Projektem se pro tento účel nerozumí pouze výdaje, na které můţe být poskytnuta dotace z PRV, ale celý
komplex činností realizovaných ţadatelem za účelem dosaţení cíle projektu – např. představovaný
obsahem osnovy projektu, obsahem stavebního povolení.
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III. Společné podmínky pro všechna opatření/
podopatření v rámci IV.1.2.
Níţe uvedené podmínky/kritéria platí pro všechna opatření/podopatření v rámci IV.1.2.
V případě odlišností jsou tyto uvedeny přímo v podmínkách u příslušného opatření/
podopatření.
Kritéria přijatelnosti společná pro všechna opatření/podopatření:
1) Projekt je realizován na území působnosti MAS6 (s výjimkou exkurzí a propagačních
akcí); C.
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2.; C.
3) Ţadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání
Ţádosti o dotaci na MAS a po celou dobu vázanosti projektu na účel (není-li u
konkrétních opatření/podopatření stanoveno jinak); C.
4) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C.
5) Ţadatelem nemůţe být příjemce dotace opatření IV.1.1,státní podnik, zahraniční fyzická
osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která
nemá sídlo na území ČR.; C.
Další podmínky společné pro všechna opatření/podopatření:
1. Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců, (resp. 36 měsíců v případě leasingu a
Podopatření I.1.1.2. a I.1.3.2); není-li v příslušné Fichi stanoveno méně; C.
2. Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho
realizaci po dobu vázanosti projektu na účel; D jinak A.
3. Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podání Ţádosti o proplacení; C.
4. Ţadatel/příjemce dotace nečerpá finanční prostředky na stejné způsobilé výdaje, pro které
je poţadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, z rozpočtových
kapitol krajských rozpočtů, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie (projekt
realizovaný obcí nebo svazkem obcí můţe být v případě opatření III.2.1 a III.2.2
dofinancován z rozpočtů územních samosprávných celků, a to do výše rozpočtu projektu,
ze které je odečtena výše dotace); C.
5. V případě, ţe ţadatel/příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval
vytvoření nových pracovních míst a byly mu uděleny body v rámci povinného
preferenčního kritéria, pak období, ve kterém je ţadatel povinen dodrţovat závazek počtu
nově vytvořených pracovních míst, začíná běţet za 6 měsíců od data převedení dotace
příjemci dotace a běţí po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Ţadatel můţe vytvořit
nové pracovní místo kdykoliv po podání Ţádosti o dotaci na MAS v průběhu realizace
projektu, ale nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace. Podrobný výklad viz
příloha 2 Společných příloh; C.
6. Ţadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy
k nemovitostem, které jsou předmětem realizace projektu (u rekonstrukcí a modernizace
budov se týká pouze vlastní budovy, nikoliv parcel pod ní). Tuto skutečnost prokazuje
ţadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí,
kterých se projekt týká (tj. výpisem z katastru nemovitostí). V případě realizace projektu
v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou nebo
6
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smlouvou o výpůjčce nemovitostí na dobu nejméně pět let od data podání Ţádosti o
proplacení nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podání Ţádosti o proplacení.
V případě spoluvlastnictví nemovitosti, která je předmětem realizace projektu, je
vyţadován písemný souhlas spoluvlastníků této nemovitosti. V případě podopatření
III.2.1.1 je moţné vypořádat majetkoprávní vztahy formou věcného břemene, ţadatel
doloţí smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu nejméně 5 let od podání ţádosti o
proplacení nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podání Ţádosti o proplacení.
V případě budování stezek (opatření II.2.4.2. a III.1.3) a opatření II.2.4.1.b postačuje
souhlas vlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu (pokud
ţadatel není zároveň vlastníkem nemovitosti); D jinak C.
7. V případě vyuţití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely neţ jsou cíle a
účel opatření / podopatření / záměru, postupuje ţadatel podle metodiky uvedené v příloze
5 Společných příloh; D jinak C.
Společné podmínky pro způsobilé výdaje:
1.
2.

3.

4.

5.

Dotaci v rámci Programu rozvoje venkova lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené
v příslušné Fichi; D jinak K.
Pokud je v Metodice / ve Fichi stanoveno omezení částky způsobilých výdajů (limit),
částku přesahující toto omezení nelze zahrnout do způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace, deklarovaných v Ţádosti o dotaci či Ţádosti o proplacení, tj. nelze
z nich vypočítávat dotace; D jinak K.
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány/vynaloţeny
následující formou, není-li v Metodice uvedeno jinak:
1. bezhotovostní platbou - příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace
související s financováním způsobilých výdajů prostřednictvím vlastního
bankovního účtu,
2. hotovostní platbou - maximální výše způsobilých výdajů realizovaných
v hotovosti v rámci jednoho projektu můţe činit 100 000 Kč,
3. věcným plněním ze strany ţadatele/příjemce dotace.
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základě:
1. dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem,
2. sazby na základě kalkulace,
3. sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu RTS, a.s. Brno,
4. vnitřních účetních dokladů ţadatele, pokud jsou uvedeny v Metodice,
5. sazeb dle ceníku stanoveného pro poskytnutí nájmu výukových prostor,
6. částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitostí nebo
pozemků.
V případě, ţe projekt nezakládá veřejnou podporu nebo je podpora poskytována
v reţimu „de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory), jsou výdaje
uskutečněné v rámci projektu způsobilé od 1.1.2007 v případě projektové a technické
dokumentace a nákupu nemovitostí; ostatní výdaje jsou způsobilé, jestliţe vznikly7 a
byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem registrace Ţádosti o dotaci
z PRV na RO SZIF. V případě, ţe podpora je poskytována dle Nařízení Komise (ES) č.
800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových
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Za vznik výdaje je povaţováno vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či zahájení stavebních
prací (v případě věcného plnění).
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6.
7.
8.

výjimkách)8, můţe být poskytnuta dotace pouze na investiční výdaje, jestliţe vznikly9 a
byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni registrace Ţádosti o dotaci na RO SZIF.
Věcným plněním lze realizovat pouze stavební výdaje; K.
Pro veškeré stavební práce platí, ţe maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je
stanovena dotace, pro jednotlivé poloţky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené
v katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.
Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro nákup pozemků/staveb
vyplývá ze znaleckého posudku, který ţadatel dokládá jako povinnou přílohu
-

-

v případě, ţe se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí být vyjasněn
vztah k pozemku, na němţ stavba stojí/ke stavbám, které se případně na pozemku
nacházejí (buď vlastnictví, nebo nájemní smlouva na dobu určitou – nejméně po
dobu vázanosti projektu na účel)
dotaci nelze vyuţít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto
koupená nemovitost stane výlučným vlastnictvím ţadatele.
existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu
způsobilý výdaj na nákup stavby/pozemku bude činit max. do 10 % výdajů, ze
kterých je stanovena dotace na daný projekt

Nezpůsobilé výdaje společné pro všechna opatření:
-

nákup pouţitého movitého majetku(vyjma muzejních exponátů – Opatření III.2.2)
nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (není-li u příslušného
opatření/podopatření stanoveno jinak)
nákup zemědělských výrobních práv
v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
prosté nahrazení investice
osobní a cestovní výdaje (vyjma opatření I.3.1 a III.3.1.)
DPH pro plátce DPH, pozemkové úřady, obce a svazky obcí
úroky z půjček a úvěrů
bankovní poplatky

Seznam příloh společných pro všechna opatření
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Ţádost o dotaci v elektronické podobě.
2) Čestné prohlášení pro příslušné hlavní, příp. vedlejší opatření/podopatření (součást
formuláře Žádosti o dotaci).
3) Osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněným jednat jménem
ţadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců apod.), které je v souladu
s definicí příjemce dotace a není starší neţ 3 měsíce k datu podání ţádosti na MAS,
v případě svazků obcí ne starší neţ 1. 1. 2007 – prostá kopie.
Je-li osvědčením právního statutu ţadatele výpis z ţivnostenského či obchodního
rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele nebo je-li ţadatelem obec,
osvědčení právního statutu se nepředkládá.
4) V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do způsobilých výdajů znalecký posudek,
ne starší neţ 1.1.2007 - prostá kopie.
5) V případě projektů, jejichţ předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní
8
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technologie, katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu
v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a
měřítko mapy – prostá kopie.
Přílohy předkládané dle typu výdajů ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)10:
1) V případě, ţe projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu,
pak pravomocné a platné stavební povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené
stavby nebo čestné prohlášení ţadatele, ţe od ohlášení stavby jiţ uplynulo 40 dní a
stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na jehoţ základě lze
projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat – prostá kopie.
2) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo
stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy –
prostá kopie.
3) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená
projektová dokumentace připojená k souhlasu s ohlášením stavby - pokud byla
stavebním úřadem vyţadována, popřípadě projektová dokumentace připojená
k ohlášení stavby (pokud se stavební úřad nevyjádřil) - prostá kopie.
4) V případě, ţe pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) není třeba stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak čestné
prohlášení ţadatele (součást formuláře Ţádosti o dotaci), doporučuje se toto čestné
prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyţádat stanovisko stavebního
úřadu, ţe na daný projekt (či jeho jednotlivé části) není dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu – originál.
5) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s
vyznačením rozměrů) – pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná
k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude
poţadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba
stavby/budovy nebo pořízení stabilní technologie.
Přílohy předkládané dle zvoleného reţimu podpory:
1) V případě, ţe je podpora poskytována v reţimu de minimis, vyplněné Čestné
prohlášení – de minimis (součást formuláře Žádosti o dotaci).
2) V případě, ţe je podpora poskytována na základě obecného nařízení o blokových
výjimkách, Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků (vzor
ke staţení na www.szif.cz, neplatí pro ţadatele, který v Ţádosti o dotaci uvedl, ţe je
velký podnik) - originál.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
1) Potvrzení finančního úřadu, ţe ţadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním
úřadům, ne starší neţ datum zaregistrování Ţádosti o dotaci - prostá kopie.
2) V případě, ţe je podpora poskytována v reţimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k
de minimis (vzor ke staţení na www.szif.cz) – originál.
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c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) – prostá kopie;
D jinak K.
2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o
zřízení/vedení účtu ve vlastnictví ţadatele, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, neţ
na který bude poskytnuta dotace; pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí
příjem hotovosti) - prostá kopie; D jinak K.
3) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude
příjemci poskytnuta dotace – prostá kopie; D jinak C.
4) Poloţkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku
způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr
a poloţkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů; D
jinak K.
5) V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší neţ
k 1.1.2007 – prostá kopie; D jinak K.
6) V případě nákupu strojů nebo technologií (v celkové hodnotě nad 100 000 Kč/kus nebo
komplet bez DPH) doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě - prostá kopie; D
jinak K. Technickou dokumentaci k výrobku musí být ţadatel schopen předloţit
k nahlédnutí při kontrole na místě.
7) V případě, ţe je předmětem projektu stavba - kolaudační souhlas nebo oznámení
stavebnímu úřadu o uţívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - prostá kopie, nebo
čestné prohlášení příjemce, ţe pro uţívání stavby dle daného projektu není v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí; originál nebo
úředně ověřená kopie (moţno vrátit příjemci dotace); D jinak C.
8) V případě leasingu leasingovou smlouvu vč. splátkového kalendáře a doklady o úhradě
splátek - prostá kopie; D jinak K.
9) V případě věcného plnění:
- stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS,
a.s., Brno (jednotlivé poloţky nepřekročí ceny uvedené v ceníku) – prostá kopie; D
jinak K.
10) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení,
který je zveřejněn na internetových stránkách SZIF; D jinak K. V případě mimořádně
objemné dokumentace k zadávacímu řízení s velkým počtem nabídek se po dohodě
příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u
příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace
s tím, ţe příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze
zadávacího řízení po dobu 10 let.
11) V případě, ţe příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových
pracovních míst, byly mu uděleny body a rozhodl se je dokládat podle reţimu B (viz
příloha 2 společných příloh):
- v případě podniku do 25 zaměstnanců - Přehled o vyměřovacích základech a
pojistném malé organizace (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct
uzavřených měsíců před podáním ţádosti o proplacení – prostá kopie; D jinak C.
- v případě podniku od 25 zaměstnanců - Přehled o výši pojistného a vyplacených
dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců
před podáním ţádosti o proplacení – prostá kopie; D jinak C.
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-

v případě, ţe příjemce dotace nemůţe poskytnout Přehled o vyměřovacích základech
a pojistném malé organizace nebo Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
(např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance), pak bude přílohou čestné
prohlášení dle závazného vzoru, které ţadatel obdrţí při podpisu dohody – originál;
D jinak C.
12) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou
zveřejněny na internetových stránkách SZIF; C.
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IV. Přehled specifik jednotlivých opatření
OSA I
Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Popis podopatření
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií určených pro
ţivočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeţe a včel) a pro
rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na uvádění souvisejících produktů prvovýroby
na trh a vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.
Záměry
Opatření není členěno na záměry.
Definice příjemce dotace
-

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.
Podnikatelský subjekt, který je z převáţné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a
předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo sluţby, které souvisejí
výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se vyuţijí prostředky nebo zařízení
slouţící zemědělské výrobě.

Ţadatelem nemůţe být:
- sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
- subjekt, který nebyl zaloţen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů),
- obec, svazek obcí, subjekt zaloţený s účastí obcí.
Kritéria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Ţadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence
zemědělského podnikatele rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není
uvedeno, tak datum vystavení Osvědčení); C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace
projektu. Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti, které
jsou předmětem dotace. Posuzuje se stav ke dni podání Ţádosti o dotaci na MAS. V
případě projektu, který zasahuje do více regionů je maximální míra podpory pro projekt
určena regionem s nejniţší mírou podpory; C.
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2) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a po
posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
3) V případě pořízení technologie, můţe být poskytnuta dotace i na odbornou instalaci této
technologie, mimo náklady na zaškolení pracovníků; D jinak K.
4) Bourací a demoliční práce jsou způsobilé pouze v souvislosti se stavebními výdaji; D
jinak K.
5) Na manipulační plochy a bezpečnostní a kamerový systém můţe být poskytnuta dotace
pouze v případě, ţe jsou nedílnou součástí objektu, nikoli příjezdové komunikace; D jinak
K.
6) V případě pořízení prodejních automatů a
realizace projektu rozumí provozovna
znevýhodněných oblastech rozhoduje, zda
pozemků situovaných ve znevýhodněných
Ţádosti o dotaci na MAS; C.

mobilních zemědělských strojů se místem
nebo sídlo ţadatele. O situování ve
má ţadatel alespoň 75 % celkové výměry
oblastech. Posuzuje se stav ke dni podání

Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost.
V případě projektu zaměřeného na chov včel je minimální výše způsobilých výdajů 200.000,Kč.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace:
- 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené mladými
zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
- 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené ostatními
zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
- 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené mladými
zemědělci v jiných oblastech neţ znevýhodněných oblastech,
- 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené ostatními
zemědělci v jiných oblastech neţ znevýhodněných oblastech.
Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců můţe být
příjemcem:
fyzická osoba, která:
– dosáhla ke dni podání Ţádosti o dotaci na MAS věku 18 let,
– nedosáhla ke dni podání Ţádosti o dotaci na MAS věku 40 let,
právnická osoba, která:
– je řízena mladým zemědělcem (zemědělci), který splňuje definici příjemce dotace –
fyzické osoby,
– mladý zemědělec (zemědělci) řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu a zároveň se
podílí na základním jmění z více neţ 50% minimálně ode dne podání Ţádosti o dotaci
na MAS a po dobu vázanosti realizace projektu na účel.
Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory se znevýhodněnou oblastí rozumí oblast LFA,
která je definovaná v Příloze č. 1 nařízení vlády č.75/2007 Sb., o podmínkách poskytování
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plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v
oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů (např. 111/2010
Sb.) ke dni podání Ţádosti o dotaci na MAS.
Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, které jsou definovány v kapitole 1)
Obecných podmínek Pravidel IV.1.2.
-

-

-

-

-

Stáje – výstavba a rekonstrukce včetně technologií (ustájení, napájení, větrání, krmení,
vytápění apod.), boudy pro telata, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí
stavby, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.
Pastevní areály včetně doprovodných staveb – budování pastevních areálů – oplocení,
napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch atp.
Dojírny pro krávy, ovce, kozy – technologie v čekárně před dojením, technologie dojení technologie na ošetření, chlazení a skladování syrového kravského, ovčího nebo kozího
mléka bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a pohybová
aktivita, dojící robot atp.
Haly pro chov domácí drůbeţe11 – haly/technologické vybavení pro chov nosnic, pro
odchov, výkrm nebo rozmnoţovací chovy drůbeţe, haly/technologické vybavení na
třídění, značení, chlazení a skladování vajec; stavební náklady a technologie předlíhní a
dolíhní, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), kafilérní boxy,
pece na pálení kadáverů atp.
Jímky na kejdu a odpadní vody - výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo jímek,
technologické vybavení hlavních, sběrných a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací
jímky atp.
Hnojiště - výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť
Chov včel – trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování a
skladování včelích produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů linka pro zpracování včelích produktů atp.
Sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin – výstavba a
rekonstrukce sil/hal, technologie čištění a sušení včetně dopravních cest, manipulační
(expediční) zásobníky, příjmový koš, systém a vybavení pro zjišťování a hodnocení
kvalitativních parametrů, technologie skladování (tj. technologická zařízení pro úpravu
řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, nádoby na skladování a
přepravu v rámci provozovny) technologie přípravy na expedici (tj. - technologie třídění,
balení a chlazení) zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci,
nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), atp.
Sklady pro ovoce, zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky – výstavba nebo
rekonstrukce vlastních prostor pro skladování ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků,
technologie přípravy na skladování (technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení
a zpracování odpadů), technologie skladování (technologická zařízení pro úpravu řízené
atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, nádoby na skladování a
přepravu v rámci provozovny), technologie přípravy na expedici (technologie třídění,
balení a chlazení), zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci,
nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí) atp.
Sklady pro chmel – výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování chmele,
česací technologie na chmel, sušící technologie na chmel, hranolové lisy na chmel,

11

Domácí drůbeţ jsou domestikovaní ptáci, poskytující člověku maso/vejce/peří. (kur domácí, kachny,
husy, krůty, perličky, atp.)
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technologie skladování (technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty,
vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v rámci
provozovny), technologie přípravy na expedici (technologie třídění, balení a chlazení,
zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí
stavby (související technické a sociální zázemí) atp.
- Zpracování biomasy pro energetické účely – výstavba a rekonstrukce staveb pro kotelny a
výtopny, pro skladování biomasy pro energetické účely, pro peletovací a briketovací linky
včetně technologie, atp.
- Malá plnící stanice na bioplyn - integrovaná malá plnící stanice (kompresor,
chladič/sušička, výdejní hadice), zařízení na odorizaci plynu, přístřešek, plynová přípojka
na vstupu, manipulační prostor – vozidlová stání atp.
- Nosné konstrukce trvalých kultur včetně oplocení - výstavba a rekonstrukce chmelnic,
vinic, sadů, nezbytné zázemí stavby atp.
- Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny- výstavba a rekonstrukce včetně nezbytných
technologií atp.
- Další zahradnické stavby - výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch
(pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a
školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele) včetně technologií
atp.
- Stavby pro skladování krmiv a steliv - siláţní a senáţní ţlaby, zpevněné plochy určené na
skladování siláţe, senáţe ve vacích, stavby na skladování pícnin, sena, slámy, stavby na
skladování balíkované siláţe, senáţe atp.
- Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny splňující popis opatření/podopatření –
hospodářské budovy, sklady vybavení a techniky a nezbytné zázemí stavby včetně
sociálního zařízení atp., včetně multifunkčních staveb (objektů)
- Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování (automaty na výdej
mléka, masa apod.)
- Stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení
- projektová dokumentace (tj. zpracování ţádosti o dotaci, podnikatelský záměr, studie
proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
- technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či jiné
jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k ţivotnímu prostředí,
poloţkový rozpočet);
- nákup stavby/budovy včetně pozemku
Číselník způsobilých výdajů
Kód
854
855
856
857
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Stavby pro ţivočišnou a rostlinnou výrobu
Technologie pro ţivočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské
techniky
Zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely
Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
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Kód
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Nezpůsobilé výdaje
- osobní a nákladní automobily, stroje neslouţící pro zemědělskou prvovýrobu
- komunikace, odstavné či parkovací plochy
- sadové úpravy
- administrativní a správní budovy a vybavení
- mostní váhy
- inţenýrské sítě včetně přípojek (kromě rozvodů uvnitř staveb)
- studny (včetně průzkumných vrtů)
- technologické a stavební investice do rostlinné výroby, které bezprostředně
nenavazují na sklizeň před skladováním zemědělských produktů
- technologické a stavební investice pro další zpracování ţivočišných produktů
(kromě odpadních produktů vyuţívaných pro energetické účely)
Seznam předkládaných příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Souhlasné stanovisko MŢP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz,vydává
krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě výstavby/rekonstrukce
oplocení pastevních areálů a chovu vodní drůbeţe (odpověď na všechny otázky musí být
NE) – prostá kopie.
2) V případě ţadatele právnické osoby, která je řízena mladým zemědělcem, je nutné u
obchodních společností typu akciová společnost nebo druţstvo doloţit podíl na základním
jmění, který bude více neţ 50 %.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení
1) V případě, ţe je předmětem projektu pec na spalování kadáverů - Povolení příslušného
orgánu veterinární správy – kopie; D jinak K.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za kaţdý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data
proplacení dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství,
popřípadě jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Podopatření I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a
technologií (resp. inovací) v zemědělství
Popis podopatření
Podopatření je zaměřeno na podporu rozvoje inovací v oblasti vyuţití bioplynu pro účely
vlastní zemědělské výroby. Projekty jsou realizovány formou spolupráce mezi ţadatelem –
zemědělským podnikatelem a subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.
Definice příjemce dotace
-

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.

-

Podnikatelský subjekt, který je z převáţné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci, a
předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo sluţby, které souvisejí
výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se vyuţijí prostředky nebo zařízení
slouţící zemědělské výrobě.

Ţadatelem nemůţe být:
- sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
- subjekt, který nebyl zaloţen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů),
- obec, svazek obcí, subjekt zaloţený s účastí obcí.
Kritéria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel pro opatření IV.1.2.
1) Předmětem projektu je vyuţití bioplynu v rámci zemědělské výroby pro vlastní účely; C.
2) Ţadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence
zemědělského podnikatele rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není
uvedeno tak datum vystavení Osvědčení); C.
Další podmínky
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Ţadatel/příjemce dotace spolupracuje s výzkumnými institucemi a aplikuje výsledky
spolupráce při výzkumu a vývoji; C.
2) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a po
posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
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Maximální výše dotace: 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilé výdaje
Dotace můţe být poskytnuta pouze na investiční výdaje, které jsou definovány v kapitole 1)
Obecných podmínek Pravidel IV.1.2., vyjma výdajů na spolupráci, které mohou být i
neinvestiční.
-

-

investice spojené s vývojem a aplikací nových postupů a technologií v oblasti vyuţití
bioplynu pro účely zemědělské výroby (např. přestavba vznětového motoru zemědělského
stroje, technologie čištění bioplynu, stanice pro doplňování bioplynu do zemědělských
strojů),
náklady na spolupráci na vývoji a aplikaci nových postupů a technologií v oblasti vyuţití
bioplynu pro účely zemědělské výroby.
náklady na spolupráci se týkají přípravných operací, jako např. navrhování, procesu nebo
technologického rozvoje a zkoušek a hmotných a/nebo nehmotných investic souvisejících
se spoluprací, před pouţitím nově vytvořených procesů a technologií pro obchodní účely.
projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský
záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
technická dokumentace (dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či jiné
jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k ţivotnímu prostředí,
poloţkový rozpočet)

Číselník způsobilých výdajů
Kód
858
859
998
999

Způsobilý výdaj
Spolupráce na vývoji a aplikaci nových postupů a technologií v oblasti vyuţití
bioplynu pro účely zemědělské výroby
Investice do nových zemědělských postupů a technologií v oblasti vyuţití bioplynu
pro účely zemědělské výroby
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
858
859
998
999

Způsobilý výdaj
Náklady na spolupráci
Investiční náklady projektu
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
50 % způsobilých výdajů
75 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Nezpůsobilé výdaje
-

přestavba jiných neţ zemědělských strojů

Nepovolené formy financování
-

věcné plnění ze strany ţadatele/příjemce dotace
leasing
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Seznam předkládaných příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Souhlasné stanovisko MŢP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz,vydává
krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě výstavby/rekonstrukce
oplocení pastevních areálů a chovu vodní drůbeţe – prostá kopie.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za kaţdý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data
proplacení dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství,
popřípadě jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Podopatření I.1.2.1. Lesnická technika
Popis podopatření
Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údrţbu lesních cest,
stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrţí, strojů a zařízení slouţících
pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a
výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.
Definice příjemce dotace
Fyzická nebo právnická osoba, sdruţení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky,
hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruţení s právní
subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.
Ţadatelem nemůţe být:
- sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
Kriteria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Podpora se poskytuje na výdaje, které jsou zaloţeny na lesním hospodářském
plánu/osnově; C.
2) Lesní pozemky, které ţadatel obhospodařuje, musí mít minimální výměru 3 ha.; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a po
posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
2) V případě podnikatelských subjektů výdaje musí být zaúčtovány jako investice
(nevztahuje se na financování formou leasingu); D jinak K.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
.
Maximální výše dotace: 50 % způsobilých výdajů
Podpora můţe být poskytnuta:
a)v reţimu „de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory)
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Způsobilé výdaje
stroje a zařízení pro budování a údrţbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení
bystřin, retenčních nádrţí a stroje a zařízení pro obnovu, výchovu a těţbu lesních porostů,
na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví
ekologickými technologiemi, včetně zpracování potěţebních zbytků (speciální lesní
traktory, malotraktory, odvozní soupravy, příkopové frézy, pluhy a radlice na údrţbu cest,
navijáky, nakladače, motorové pily, mulčovací frézy apod.)
projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský
záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)

Číselník způsobilých výdajů
Kód
860
998

Způsobilý výdaj
Lesnická technika
Projektová dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
998

Způsobilý výdaj

Limit

Projektová dokumentace

20 000 Kč/projekt

Nezpůsobilé výdaje
-

náhradní díly k pořizovaným strojům a ochranné pomůcky
čtyřkolky
stroje a zařízení k pilařskému zpracování12
činnosti související s regenerací po konečném vykácení

Nepovolené formy financování
- věcné plnění ze strany ţadatele/příjemce dotace
Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Přehled pozemků, na kterých bude stroj/zařízení vyuţíván (minimální výměra pozemků
musí být alespoň 3 ha) (součást formuláře Žádosti o dotaci).
2) Stanovisko odborného lesního hospodáře/hospodářů k vyuţitelnosti pořizovaného stroje
nebo zařízení při hospodaření podle LHP/LHO (formulář ke staţení na www.szif.cz) –
prostá kopie.
3) Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon odborného lesního
hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona) – prostá kopie.
12

Dotaci nelze poskytnout na stroje a zařízení k výrobě řeziva. Na stroje a zařízení určené k sortimentaci dřeva
můţe být poskytnuta dotace.
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b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při Ţádosti o proplacení
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Pokud je příjemce právnická osoba či fyzická osoba podnikající, pak doklady k prokázání
povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty podpořeného podniku“,
tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty za kaţdý účetně uzavřený rok po dobu pěti let
od proplacení dotace. Údaje budou poskytovány na základě výzvy Ministerstva
zemědělství, případně jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Podopatření I.1.2.2. Technické vybavení provozoven
Popis podopatření
Podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií, které umoţní zpracování a
vyuţití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování nebo modernizace
malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem
přidané hodnoty (včetně nehmotných investic).
Definice příjemce dotace
Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví13, které mají
méně neţ 10 zaměstnanců a jejichţ roční obrat je niţší neţ 2 mil. € (dle přílohy I nařízení
Komise (ES) č. 800/2008) (korunový ekvivalent se stanovuje dle platného kurzu k 31.
prosinci roku předcházejícího příjmu ţádostí o dotaci). Definice mikropodniku je stanovena
v příloze 6 Společných příloh.
Ţadatelem nemůţe být:
- sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
- zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční
právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR.
Kriteria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) V případě podpory investic do zvyšování hodnoty lesnických produktů jsou investice
související s pouţitím dřeva jako suroviny omezeny na všechny pracovní operace před
průmyslovým zpracováním. Za průmyslové zpracování se nepovaţuje mechanické
zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování)
(tzn. ţe se např. nepodporují technologie pro výrobu nábytku, jako jsou například CNC
stroje nebo dělící pila na deskové řezivo). Pro účely finanční podpory se za průmyslové
zpracování povaţuje průmysl papírenský; C.
2) V případě vedlejšího opatření je podpora určena mikro, malým a středním podnikům
podnikajícím v lesnictví nebo v souvisejícím odvětví; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech
a po posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
2) V případě podnikatelských subjektů výdaje musí být zaúčtovány jako investice
(nevztahuje se na financování formou leasingu); D jinak K.
13

- Zemědělský podnikatel podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
- Drţitel volné ţivnosti v oboru: poskytování sluţeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost, výroba pilařská
a impregnace dřeva, výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček), uměleckořemeslné zpracování dřeva, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboţí z těchto materiálů.
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Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora můţe být poskytnuta:
a) V reţimu „de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory)
Způsobilé výdaje
pořízení a modernizace technologií, které umoţní zpracování a vyuţití zůstatkové
biomasy pro energetické a jiné účely (včetně software a nákupu licence)
výstavba či modernizace provozu na zpracování lesnických produktů - stavební objekty a
technologické vybavení (včetně software a nákupu licence)
projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský
záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a poloţkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby,
dokumentace ke stavebnímu řízení (tj. dokumentace potřebná pro vydání stavebního
povolení, pro územní řízení), ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem,
odborné posudky ve vztahu k ţivotnímu prostředí, poloţkový rozpočet)
nákup nemovitosti
Číselník způsobilých výdajů
Kód
881
882
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Výstavba, rekonstrukce, modernizace provozu pro zpracování lesnických produktů
Technologie pro zpracování lesnických produktů (včetně nehmotných investic), na
zpracování a vyuţití biomasy (včetně nehmotných investic), stroje a zařízení pro
dopravu materiálu v areálu provozovny
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
996
997
998
999

Způsobilý výdaj

Limit

Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt
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Nezpůsobilý výdaj
CNC stroje, dělící pila na deskové řezivo
Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a středních podniků včetně
příslušných příloh prohlášení (vzor ke staţení na www.szif.cz).
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení
1) Ţivnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem
projektu – prostá kopie; D jinak C. Je-li oprávněním výpis z ţivnostenského či
obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele oprávnění se
nepředkládá.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty za kaţdý účetně
uzavřený rok po dobu pěti let od data proplacení dotace. Údaje budou poskytovány na
základě výzvy Ministerstva zemědělství, případně jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Podopatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura
Popis podopatření
Podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních
cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní reţim v lesích, včetně
souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení slouţících lesnímu
hospodářství.
Záměry
a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně
souvisejících objektů
b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní reţim
v lesích, včetně souvisejících objektů
c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů
a zařízení slouţících lesnímu hospodářství
Definice příjemce dotace
Fyzická nebo právnická osoba, sdruţení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky,
hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruţení s právní
subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků.
Ţadatelem nemůţe být:
- sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
Kriteria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Projekt obsahuje souhlasné stanovisko Ministerstva ţivotního prostředí (vzor ke staţení na
www.szif.cz).
2) V případě vedlejšího opatření je ţadatelem fyzická nebo právnická osoba, sdruţení
s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, hospodařící v lesích, které jsou ve
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruţení s právní subjektivitou, nebo jsou ve
vlastnictví obcí nebo jejích svazků; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a
po posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
2) Lesní cestou se pro tento záměr rozumí cesty, ke kterým lze dřevo přibliţovat, nebo je po
nich odváţet. Cesty mimo les se berou v úvahu jen tehdy, kdyţ horizontální vzdálenost
od průsečíku cesty s kolmicí vedoucí od nejbliţší hranice lesa není větší neţ 75 m. Pokud
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se mezi hranicí lesa a průsečíkem cesty nacházejí značné překáţky (např. dráţní těleso,
toky řeky apod.), pak se cesta nebere v úvahu, neboť pro tuto část lesa nemá ţádný
význam. Jestliţe se v uzavřeném místním území nachází více cest v zóně 75 m, pak se
bere v úvahu jen ta cesta, která leţí nejblíţe lesnímu komplexu, ovšem pokud má význam
pro přibliţování a pro odvoz dřeva.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora můţe být poskytnuta:
a) V reţimu „de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory)
Způsobilé výdaje
Záměr a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře,
včetně souvisejících objektů
- výstavba a opravy (nevztahuje se na běţnou nebo pomístnou údrţbu) lesních cest včetně
výstavby a opravy nájezdů, výhyben, mostků, propustků a svodnic na nich
Záměr b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní
reţim v lesích, včetně souvisejících objektů:
- výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích
- opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního reţimu v lesích v pásmech
hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace
vod
- výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrţí se týkají pouze objektů,
které souvisí s hospodařením v lesích. Retenční vodní nádrţ musí sousedit s lesním
pozemkem (posuzováno dle katastrální mapy).
Záměr c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních
objektů a zařízení slouţících lesnímu hospodářství:
- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů
a zařízení slouţících lesnímu hospodářství (např. manipulační sklady, skládky na dřevní
hmotu, rozvody energie, vody a kanalizace – ne pro objekty určené k bydlení)
Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry
- projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr,
studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
- technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a poloţkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, dokumentace ke
stavebnímu řízení (tj. dokumentace potřebná pro vydání stavebního povolení, pro územní
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řízení), ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu
k ţivotnímu prostředí, poloţkový rozpočet)
- nákup pozemku za podmínky, ţe:
- jedná se o nezastavěný pozemek
- ke dni podání Ţádosti o proplacení musí být pozemek vyjmutý ze zemědělského
půdního fondu

Číselník způsobilých výdajů
Záměr a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m
šíře, včetně souvisejících objektů
Záměr b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících
vodní reţim v lesích, včetně souvisejících objektů
Záměr c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních
infrastrukturních objektů a zařízení slouţících lesnímu hospodářství
Kód
883
884
885
886
887
888
997
998
999

Způsobilý výdaj
Výstavba, opravy lesních cest včetně souvisejících objektů
Výstavba, opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích
Výstavba, opravy retenčních vodních nádrţí
Výstavba, opravy ostatních zařízení upravujících vodní reţim v lesích včetně
souvisejících objektů
opatření zaměřená na ochranu půdy
Výstavba, opravy infrastrukturních objektů a zařízení slouţících lesnímu
hospodářství
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód

Způsobilý výdaj

Limit

997
998
999

Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Nezpůsobilé výdaje
-

výstavby a opravy objektů hrazení bystřin14
preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích14
činnosti související s regenerací po konečném vykácení

Nepovolené formy financování
14

Tyto výdaje jsou financované v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesa
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- leasing
Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Souhlasné stanovisko MŢP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz, vydává
krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) – prostá kopie.
2) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání ţádosti, kde je ţadatel o
dotaci uveden jako vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL). V případě,
ţe je ţadatel nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) doloţí navíc ještě
nájemní smlouvu – prostá kopie15.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení
1) Pokud je příjemce dotace právnická osoba, či fyzická osoba podnikající, pak doklady
k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty podpořeného
podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty za kaţdý účetně uzavřený rok po
dobu pěti let od data proplacení dotace. Údaje budou poskytovány na základě výzvy
Ministerstva zemědělství, případně jiného pověřeného subjektu; D jinak A.

15

Výpis z katastru slouţí pro ověření, zda je ţadatel vlastníkem lesa. Pro tento účel ţadatel doloţí vlastnictví
(moţno i podílové) jednoho PUPFL, není třeba dokládat pozemky týkající se projektu.
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Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům
Popis podopatření
Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se
týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny.
Podopatření navazuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělskopotravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských
podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě přispěje k řešení nových
výzev, tzn. ke zmírnění změny klimatu podporou moderních energeticky úsporných
zpracovatelských technologií a k účinnému vyuţívání vodních zdrojů. Podpořené akce by
měly řešit problematické oblasti, jako jsou nízká produktivita práce a nízký podíl produkce
s vyšší přidanou hodnotou.
Definice příjemce dotace
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici
mikro, malého a středního podniku, Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro
lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství,
ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o
společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72,
(EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82.
V případě, ţe ţadatelem bude zemědělský podnikatel, musí být předmět činnosti v souladu s §
2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn.
v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce
zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.
Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku.
Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce dotace můţe být i zemědělský podnikatel, který má zároveň
v předmětu činnosti výrobu krmiv.
Definice mikro, malého a středního podniku (viz Příloha 6 společných příloh):
Za mikro, malý a střední podnikat se povaţuje takový podnik, který splňuje kritéria přílohy I
nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s čl. 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné
nařízení o blokových výjimkách), Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s.3 (vzor ke staţení na
www.szif.cz). Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně neţ 250 osob a zároveň jejich
roční obrat nepřekračuje 50 milionů EUR a/nebo roční celková účetní rozvaha 43 milionů
EUR.
Ţadatelem nemůţe být:
- subjekt zaloţený s účastí obce,
- subjekt, který nebyl zaloţen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů),
- sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
- uznaná organizace producentů (dle Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003)
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Kriteria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Předmětem projektu nesmí být pouze stavební výdaje a výdaje na projektovou a
technickou dokumentaci (kódy 895,998 a 999); C.
2) Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů Přílohy I Smlouvy
o zaloţení Evropského společenství, kromě produktů rybolovu, kapitoly 13 a 24. (tzn., ţe
vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o zaloţení
Evropského společenství). V případě výroby krmiv je přijatelné pouze zpracování
(výroba) hotových krmiv určených pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb) poskytující
potraviny; C.
3) V případě vedlejšího opatření musí být ţadatel mikro, malý nebo střední podnik; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech
a po posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
2) Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, které jsou definovány v kapitole 1
Obecných podmínek Pravidel IV.1.2.; D jinak K.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout na technologické a stavební výdaje do zpracovatelského provozu od
příjmu suroviny (vč. ţivých zvířat) do expedice, v případě drůbeţe se příjmem rozumí i
odchyt prováděný ţadatelem přímo na farmě.
– technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských
produktů,
– nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve
vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a
včasného upozornění na nebezpečné potraviny,
– investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů
(včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do výše 1
mil. Kč,
– investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů,
postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě,
– investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování
zemědělských a potravinářských produktů (s výjimkou odpadních vod),
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– investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků,
včetně expedičních skladů zpracovatele,
– projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr,
studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení) – pro uznání výdaje musí být
zaúčtováno jako investice
– technická dokumentace (tj. projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby
či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k ţivotnímu prostředí,
poloţkový rozpočet)
- nákup stavby/budovy včetně pozemku, na kterém stavba/budova stojí
Číselník způsobilých výdajů
Kód Způsobilý výdaj
889 technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských
a potravinářských produktů,
890 investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou
891 zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů
892 vývoj a aplikace nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a
technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě
893 skladování druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských
a potravinářských produktů
894 zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně
expedičních skladů zpracovatele
895 výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu
996 Nákup staveb souvisejících s projektem
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem
998 Projektová dokumentace
999 technická dokumentace
Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód

891
996
997
998
999

Způsobilý výdaj

Limit

Zlepšování a monitorování kvality zemědělských a
potravinářských produktů
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Nezpůsobilé výdaje
-

nákup silničních motorových vozidel
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max. 1 mil. Kč
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

-

stavby/technologie určené ke skladování/zpracování produktů rostlinné výroby, pokud
bezprostředně navazují na sklizeň před zpracováním
technologie na úpravu a skladování mléka bezprostředně navazující na dojení (čištění
zchlazení)
technologie třídění, chlazení, značení a skladování vajec
bourací práce, demolice
administrativní a správní budovy, prezentační centra (stavba, vybavení, zařízení)
intervenční sklady, logistická centra
lis na vinné hrozny, speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním
zařízením pro potápění matolinového klobouku, filtr na víno z vinných hroznů
v případě investic do zpracování medu technologické investice v hodnotě niţší neţ
200 tis. Kč

Nepovolené formy financování
-

leasing

Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků (vzor ke staţení
na www.szif.cz).
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při Ţádosti o proplacení
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty za kaţdý účetně
uzavřený rok po dobu pěti let od proplacení projektu. Údaje budou poskytovány na
základě výzvy Ministerstva zemědělství, případně jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Podopatření I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a
technologií (resp. inovací) v potravinářství
Popis podopatření
Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, na které
spolupracuje ţadatel se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních
odborných škol).
Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či
výrobku, také o zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení
efektivity výroby (nejen z hlediska produkovaného mnoţství) zvýšení konkurenceschopnosti,
k eliminaci rizika sníţení bezpečnosti a jakosti produktu.
Definice příjemce dotace
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu definovaných zákonem
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo
Nařízením Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem a o
zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82.
V případě, ţe ţadatelem bude zemědělský podnikatel, musí být předmět činnosti v souladu s §
2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn.
v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce
zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.
Výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce dotace můţe být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu
činnosti výrobu krmiv.
Ţadatelem nemůţe být:
- subjekt zaloţený s účastí obce
- subjekt, který nebyl zaloţen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů)
- sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
- uznaná organizace producentů (dle Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003)
Kriteria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Předmětem projektu nesmí být pouze pořízení inovované technologie, ale nedílnou
součástí musí být i výdaje na spolupráci; C
2) Předmětem projektu nesmí být pouze výdaje zahrnuté v kódech 901, 998 a 999; C
3) Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů Přílohy I Smlouvy
o zaloţení Evropského společenství (viz příloha 7 Společných příloh), kromě produktů
rybolovu, kapitoly 13 a 24. (tzn., ţe vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny
v Příloze I Smlouvy o zaloţení Evropského společenství). V případě výroby krmiv je
přijatelné pouze zpracování (výroba) hotových krmiv určených pro hospodářská zvířata (s
výjimkou ryb) poskytující potraviny; C.
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4) Projekt se týká nově vyvinutých produktů, postupů a technologií pouze před jejich
vyuţitím k obchodním účelům; projekt řešící prostou obměnu výrobku, obměnu
technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby není přijatelný; C.
5) Projekt vyuţije při realizaci výsledky vzniklé ve spolupráci se subjekty podílejícími se na
výzkumu a vývoji; C.
Další podmínky
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a
po posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
2) Předmětem projektu nesmí být pouze pořízení inovované technologie, ale nedílnou
součástí musí být i výdaje na spolupráci; C.
3) Investice (inovovaná technologie), která je předmětem projektu musí být ve vlastnictví
ţadatele/příjemce dotace); C.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilé výdaje
– Hmotné a nehmotné investice spojené se spoluprací na vývoji a s aplikací nových
zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělskopotravinářské výrobě (resp. inovací) týkajících se přípravných operací, včetně designu,
vývoje produktu, postupu nebo technologie a zkoušek, a to před vyuţitím nově vyvinutých
produktů, postupů a technologií k obchodním účelům, např.:
– spolupráce na vývoji nových technologií zpracování zemědělských produktů a přidávání
hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
– spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu
– spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality
výrobků
– spolupráce na vývoji nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného
upozornění na nebezpečné potraviny
– investice do nové technologie potřebné k výrobě nových výrobků vycházejících z
inovací projektu
- výstavba, rekonstrukce nebo modernizace výrobních prostor potřebných k výrobě
nových výrobků vycházejících z inovací projektu
Pozn.: Náklady jsou hrazeny žadatelem, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími
subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu.

– projektová dokumentace (tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr,
studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
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– technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či jinému
jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k ţivotnímu prostředí,
poloţkový rozpočet)
Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací, jako např. navrhování, produktu,
procesu nebo technologického rozvoje a zkoušek a hmotných a/nebo nehmotných investic
souvisejících se spoluprací, před pouţitím nově vytvořených produktů, procesů a technologií
pro obchodní účely.

Číselník způsobilých výdajů
Kód Způsobilý výdaj
896 Spolupráce na vývoji nových technologií zpracování zemědělských produktů a
přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
897 Spolupráce na vývoji nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu
898 Spolupráce na vývoji a výzkumu nových způsobů zvyšování nebo monitorování
kvality výrobků
899 Spolupráce na vývoji nových systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného
upozornění na nebezpečné potraviny
900 Investice do nové technologie potřebné k výrobě nových výrobků vycházejících
z inovací projektu – investice musí být ve vlastnictví příjemce dotace
901 Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace výrobních prostor, potřebných k výrobě
nových výrobků vycházejících z inovací projektu
998 Projektová dokumentace
999

Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód

998
999

Způsobilý výdaj
Náklady na spolupráci
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
Min. 10 % a max. 50 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Nezpůsobilé výdaje
– stavby/technologie určené ke skladování/zpracování produktů rostlinné výroby, pokud
bezprostředně navazují na sklizeň před zpracováním,
– technologie na úpravu a skladování mléka bezprostředně navazující na dojení (čištění
zchlazení),
– technologie třídění, chlazení, značení a skladování vajec,
– bourací práce, demolice,
– administrativní a správní budovy, prezentační centra (stavba, vybavení, zařízení)
– intervenční sklady, logistická centra,
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– lis na vinné hrozny, speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním
zařízením pro potápění matolinového klobouku, filtr na víno z vinných hroznů
Nepovolené formy financování
leasing
Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci, C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při Ţádosti o proplacení
1) Smlouva o spolupráci se třetím subjektem (ve smlouvě musí být uvedena podstata
spolupráce, musí být patrný soulad s projektem) – prostá kopie; D jinak C.
2) Výsledná zpráva řešící zadání uvedené ve smlouvě a popis inovační spolupráce („inovační
deník“) – prostá kopie; D jinak C.
3) Pokud z podstaty projektu vyplývá, ţe v době podání ţádosti o dotaci neměl ţadatel k
dispozici konkrétní údaje pro zahájení řízení se stavebním úřadem, pak pravomocné a
platné stavební povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo čestné
prohlášení ţadatele, ţe od ohlášení stavby jiţ uplynulo 40 dní a stavební úřad se
nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na jehoţ základě lze projekt (či jednotlivé
části projektu) realizovat – prostá kopie
4) Pokud z podstaty projektu vyplývá, ţe v době podání ţádosti o dotaci neměl ţadatel k
dispozici konkrétní údaje pro zahájení řízení se stavebním úřadem, pak:
- stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo
stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.
- v případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová
dokumentace připojená k souhlasu s ohlášením stavby - pokud byla stavebním úřadem
vyţadována, popřípadě projektová dokumentace připojená k ohlášení stavby (pokud se
stavební úřad nevyjádřil) – prostá kopie
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty za kaţdý účetně
uzavřený rok po dobu pěti let od proplacení projektu. Údaje budou poskytovány na
základě výzvy Ministerstva zemědělství, případně jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
Popis opatření
Opatření Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků
všech vlastníků půdy v daném katastrálním území. Slouţí k realizaci potřebných opatření
v území (plán společných zařízení).
Záměry
d) realizace plánů společných zařízení pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.:
– opatření ke zpřístupnění pozemků,
– protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,
– vodohospodářská opatření slouţící k neškodnému odvedení povrchových vod a
ochraně území před záplavami,
– opatření k ochraně a tvorbě ţivotního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny
(místní ÚSES a výsadba zeleně včetně následné péče).
Definice příjemce dotace
- obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Kritéria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
Pravidel IV.1.2.
1) Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových
úprav; C.
Další podmínky
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
Pravidel IV.1.2.
1) Ţadatel/příjemce dotace musí být zároveň vlastníkem společných zařízení realizovaných
podle schváleného návrhu; C.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilé výdaje
- vytyčení pozemku pod stavbou a zaměření stavby,
- zemní a stavební práce včetně přesunů hmot, stavební materiál,
- nákup, výsadba a zajištění zeleně,
- zařízení staveniště,
- další moţné speciální práce a technologie dle technických poţadavků realizačního
projektu.
Číselník způsobilých výdajů
kód
902

Způsobilý výdaj
vytyčení pozemku pod stavbou a zaměření stavby
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905
906
907
908

nákup, výsadba a zajištění zeleně
zařízení staveniště
další moţné speciální práce a technologie dle technických poţadavků
realizačního projektu
zemní a stavební práce včetně přesunů hmot a stavební materiál

Nepovolené formy financování
- věcné plnění ze strany ţadatele/příjemce dotace
- leasing
Seznam příloh
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
Pravidel IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci, C
1) Mapa vhodného měřítka odpovídajícího plošnému rozsahu projektu s vyznačením
zájmového území (realizace projektu) potvrzená příslušným pozemkovým úřadem –
prostá kopie.
2) Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, vydané příslušným pozemkovým
úřadem – prostá kopie.
3) Souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody s realizačním projektem (jen u projektů
budování prvků ÚSES) – prostá kopie.
b) Povinné přílohy předkládané při Ţádosti o proplacení
Nejsou stanoveny další povinné přílohy
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Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
Popis opatření
Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude vyuţíváno také v rámci témat osy II.
Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci
znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením osy I a II PRV a k cílům
Společné zemědělské politiky, a to v rámci těchto tematických okruhů:
-

zákonné poţadavky na hospodaření vztahujících se k nárokům na přímé platby (crosscompliance),
přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické poţadavky
na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické
praxe,
zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií v oblasti zemědělství,
potravinářství a lesnictví, které jsou slučitelné s trvale udrţitelným rozvojem,
zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti subjektů působících v resortu,
moţnosti členění činnosti zemědělských podniků v rámci priorit osy I a II
zachování a údrţba krajiny; ochrana ţivotního prostředí v souvislosti se
zemědělským/lesnickým hospodařením; poţadavky správného lesnického a lesnickoenvironmentálního hospodaření, řešení problémů souvisejících s erozí půdy, nitrátově a
jinak zranitelnými oblastmi, oblastmi NATURA 2000 a znečišťováním vod; sniţování
energetické zátěţe, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny.

Záměry
opatření není členěno na záměry
Definice příjemce dotace
Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti.
Kriteria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Projekt svým zaměřením a rozsahem odpovídá tematickým okruhům uvedeným
v popisu opatření a prioritám I. a II. osy Programu rozvoje venkova; Předmětem
projektu nemůţe být pouze poskytnutí informací o moţnostech získávání dotace; C.
2) Beneficientem, tzn. konečným uţivatelem (účastníkem vzdělávací akce) je; C:
- Zemědělec: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba podnikající
v zemědělství v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony, v platném znění) nebo jeho
zaměstnanec.
- Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích (tzn. vlastník nebo nájemce
lesa), které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruţení, nebo ve
vlastnictví obcí nebo jejich sdruţení (či jejich zaměstnanec).
- Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemědělské produkty a výrobky,
podnikající v zemědělství, potravinářství a lesnictví (či jejich zaměstnanec).
- Výzkumné, vzdělávací poradenské instituce v zemědělství, potravinářství a
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lesnictví.
3) Dotovaný projekt nezahrnuje výuku organizovanou v rámci školské vzdělávací
soustavy; C.
4) Projekt můţe být sloţen z více akcí (akcí se rozumí část vzdělávacího projektu určená
jedné neměnné skupině účastníků). Jednu vzdělávací akci v rámci vzdělávacího
projektu musí absolvovat nejméně 12 přihlášených účastníků. V případě, ţe se akce
zúčastní méně účastníků neţ stanovený limit, nebude příslušná akce proplacena.
Další podmínky
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení
kapitoly 13 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Celkový počet skutečně proškolených účastníků na projekt se nesmí sníţit o více neţ
20 % původně plánovaného počtu účastníků, uvedeného ve formuláři Ţádosti o
dotaci; A
O průběţné změně počtu účastníků nemusí ţadatel (při dodrţení veškerých podmínek
Pravidel) podávat Hlášení o změnách a k dosaţení plánovaného počtu účastníků
vztahujícího se k celému projektu můţe uspořádat náhradní vzdělávací akci, která
však jako změna místa realizace projektu musí být předmětem Hlášení (viz obecné
podmínky Pravidel IV.1.2.).
2) Účastníci nehradí náklady na účast na vzdělávací akci. Tímto není dotčena moţnost
účastníka hradit si nezpůsobilé výdaje a výdaje na občerstvení (kód 914 výdajů) ve
výši, kterou přesahuje tento způsobilý výdaj maximální hodnotu; C.
3) Při kontrole na místě doloţí příjemce dotace existenci pracovně-právního vztahu
(např. pracovní smlouva, dohoda o provedení práce apod.); D
4) Vzdělávací materiály – ve formě uvedené v projektu budou k dispozici všem
účastníkům na vzdělávací akci; D jinak A.
5) Změnu místa realizace, dne a času vzdělávací akce je povinen ţadatel/příjemce dotace
oznámit vţdy, a to telefonicky nejpozději jeden den před původně plánovaným
konáním vzdělávací akce a následně písemně Hlášením o změnách doručeným na RO
SZIF, jinak nebude příslušná akce proplacena.
6) Pokud ţadatel/příjemce dotace ze závaţných důvodů zruší akci v den jejího
plánovaného konání, musí to ještě týţ den oznámit příslušnému RO SZIF alespoň
telefonicky a následně písemně Hlášením o změnách. Závaţným důvodem se rozumí
nedostavení se lektora, nedostavení se potřebného počtu účastníků a nemoţnost
uskutečnit akci v daném místě z důvodu váţné přírodní katastrofy nebo technické
nezpůsobilosti objektu. Jiné neţ vyjmenované důvody nejsou přípustné. Zrušenou akci
můţe nahradit.
7) Posunutí termínu plánované akce můţe ţadatel / příjemce dotace provést maximálně
dvakrát pro danou akci; K.
8) V případě předloţení přílohy v jiném, neţ českém jazyce, bude doloţen i notářky
ověřený překlad dokumentu do českého jazyka (jedná se např. o smlouvy se
zahraničním lektorem); D jinak K.
9) V případě tohoto opatření se zakázkou rozumí všechny výdaje v rámci jednoho kódu
způsobilých výdajů; D jinak K.
9) V případě, ţe ţadatel zajistí některé způsobilé výdaje vlastními zdroji, budou
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proplaceny pouze ty, které budou realizovány na základě smlouvy za účelem realizace
projektu (např. pracovní smlouva, dohoda o provedení práce apod.) a podloţeny
příslušnými doklady.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20% veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace činí 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Dotace můţe být poskytnuta:
a) V reţimu „de minimis“ ( viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory)
Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout na následující neinvestiční výdaje slouţící k zabezpečení a provádění
vzdělávacích a informačních aktivit včetně praxe v rámci projektu, které odpovídají účelu
podpory.
Dotace můţe být poskytnuta pouze na takové vybavení, které bude spotřebováno
v rámci daného projektu. Tzn., ţe není moţné hradit např. vybavení kanceláře, nákup
výpočetní techniky, softwaru apod. Naopak lze uhradit náklady na pronájem softwaru po
dobu realizace projektu, náplně do tiskáren papír apod.
1. technické zabezpečení vzdělávací akce
nájem sálu, učebny (rovněţ v rámci praktické výuky náklady na prostory a zařízení);
náklady spojené s pronájmem a pouţíváním informační techniky a technologií,
pronájem software (např. licence), pronájmem techniky a technologií nezbytných k
realizaci vzdělávacích akcí, audiovizuální techniky a překladatelských souprav, vč.
dodávky technických sluţeb
2. cestovní výdaje: ubytování, strava, doprava ţadatele (organizátora), tlumočníka a/nebo
odborných lektorů (přednášejících) včetně zahraničních, v přímé souvislosti s realizací
projektu, včetně přípravy akce
3. výukové materiály: výdaje spojené s přípravou a poskytnutím výukových
a informačních materiálů
4.
výdaje spojené s činností lektorů (přednášejících) včetně zahraničních (lektorné) a
tlumočníků (tlumočení), včetně výdajů spojených se zajištěním překladů
5.
výdaje na vlastní realizaci akce:
nákup sluţeb pro zajištění vzdělávacích aktivit (např. ochutnávka, vzorky zboţí apod.),
případně nákup zboţí, včetně jednorázového nádobí (např. papírové tácky, ubrousky),
které je spotřebováno na seminářích, (doloţeno účetními/daňovými doklady)
nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu
výdaje spojené s vlastní organizací akcí – mzdové náklady ţadatele (organizátora)
v přímé souvislosti s realizací projektu, tyto výdaje lze realizovat i dodavatelskou
formou
výdaje na propagaci vzdělávací akce – náklady spojené s propagací v médiích, náklady
spojené s přípravou, tiskem (výrobou) a distribucí propagačních letáků, plakátů,
pozvánek
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6. výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze a praktických ukázek (např. doprava
v rámci exkurze, odborný výklad, vstupné, ubytování apod.)
7. občerstvení účastníků – nákup zboţí včetně jednorázového nádobí, (např. papírové tácky,
ubrousky), které je spotřebováno na seminářích, kromě alkoholických nápojů (doloţeno
daňovými doklady)

Číselník způsobilých výdajů
Kód
909
910
911
912
913
914
915

Způsobilý výdaj
Technické zabezpečení
Cestovní výdaje
Výukové materiály
Výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků
Vlastní realizace akce
Občerstvení účastníků
Exkurze

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód

Způsobilý výdaj

Limit

akce do 20 účastníků

500 Kč/hod

akce nad 20 účastníků

1 500Kč/hod

Pronájem sálu
909

910

911

912

Pronájem techniky

300 Kč/hod

Stravné

200 Kč/osobu a den

Ubytování

1 500Kč/osobu a noc

Doprava

10 Kč/km(v rámci ČR)

Výukové materiály

350 Kč/ účastník

Překlad

z cizího jazyka do
češtiny

350 Kč/normostranu

češtiny do cizího jazyka

450Kč/normostranu

Výdaje spojené s vlastní organizací

30 % způsobilých výdajů

Nákup kancelářských potřeb

1 % z výdajů spojených s vlastní
organizací

913
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914

Občerstvení účastníků

200 Kč/ den

915

Exkurze

20 % způsobilých výdajů

Nezpůsobilé výdaje
- ubytování účastníků (kromě ubytování v rámci exkurze)
- doprava účastníků (kromě dopravy v rámci odborné exkurze),
- kauce za pronájem,
- vzdělávací akce tematicky zaměřené na včelařství.
- výdaje na e-learning
- pořízení majetku
Nepovolené formy financování
-

věcné plnění ze strany ţadatele/příjemce dotace
leasing

Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
V případě předloţení přílohy v jiném, neţ českém jazyce, bude doloţen i notářky ověřený
překlad dokumentu do českého jazyka (jedná se např. o smlouvy se zahraničním lektorem), D
jinak K.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení
1) V případě mzdových nákladů ţadatele realizovaných vlastními zdroji příjemce dotace
(zaměstnanci) v přímé souvislosti s realizací projektu realizovaných:
1.
vlastními zdroji příjemce dotace (zaměstnanci)
(i) výplatní a zúčtovací listiny – prostá kopie; D, jinak K,
(ii) pracovní výkazy (v případě zaměstnance, který se na realizaci projektu podílí
pouze částí svého pracovního úvazku); prostá kopie; D jinak K,
2) Vyplněné prezenční listiny (formulář ke staţení na www.szif.cz) – prostá kopie (moţno
vrátit příjemci dotace); D jinak C.
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O S A II
Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění
preventivních opatření
Popis podopatření
Podopatření je zaměřeno na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a sníţení
rozsahu škod, způsobených přírodními kalamitami a poţáry. Podpora je poskytována na
ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích
a mimořádná opatření při kalamitách způsobených abiotickými vlivy a biotickými činiteli,
tj. zejména hmyzími a houbovými škůdci (např. pilatky, obaleči, píďalky, sypavky apod.)
jimţ nelze zabránit běţnou ochranou. Dále je podpora poskytována na rekonstrukci
poškozených lesních porostů po kalamitách, obnovu lesa po kalamitních těţbách, provádění
preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích,
a protierozní opatření na lesních půdách, odstraňování škod způsobených povodněmi na
drobných vodních tocích a v jejich povodích, na lesních cestách, sanace nátrţí, erozních rýh
a hrazení a stabilizace strţí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
Záměry
a) obnova lesního potenciálu po kalamitách
b) zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi
Definice příjemce dotace
vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa,
sdruţení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí
lesa.
Ţadatelem nemůţe být:
sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
Kritéria přijatelnosti
1) V případě vedlejšího opatření musí být projekt realizován na pozemcích určených k plnění
funkce lesa.; C.

Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
Podmínky pro záměr a)
1) Ţadatel doloţí standardizované stanovisko Lesní ochranné sluţby (LOS)16 potvrzující
kalamitní rozsah poškození způsobeného biotickými činiteli nebo abiotickými vlivy
a jedná-li se o velkoplošný charakter opatření; C.
16

LOS je součástí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. LOS má tři pracoviště, která
zajišťují poradenskou sluţbu pro příslušné oblasti: Čechy (ústředí) - Jíloviště Strnady, jiţní Morava - Znojmo,
severní Morava a Slezsko - Frýdek-Místek (více na www.vulhm.cz).
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2) V případě mimořádných opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli nebo
abiotickými vlivy, a to pouze pokud půjde o velkoplošná opatření (tj. zásah na ploše lesa,
která je bez ohledu na hranici lesního majetku větší neţ maximální přípustná velikost holé
seče pro daný hospodářský soubor) nebo o opatření ve zvláště chráněných územích
a územích soustavy Natura 2000, doloţí ţadatel souhlasné stanovisko MŢP; C.
3) Pro účely tohoto opatření se u porostů nad 40 let věku kalamitou rozumí poškození
porostů na daném LHC/LHO ţadatele za jeden rok v míře vyšší neţ 100 % ročního etátu.
U porostů do 40 let věku se kalamitou rozumí poškození porostů na daném LHC/LHO na
ploše tvořící více jak 1% z celkové výměry LHC/LHO17; C.
4) Opatření musí být realizováno na pozemcích určených k plnění funkce lesa.; D jinak C.
5) V případě změny údajů v LHP/LHO je ţadatel povinen o této změně informovat SZIF; D
jinak A.
6) Ţadatel nemůţe nárokovat dotace od krajských úřadů na předměty dotace uvedené
v Číselníku způsobilých výdajů, a to u porostních skupin, které jsou uvedené v příloze 2
tohoto Opatření Podklady pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku po dobu
trvání závazků podopatření II.2.4.1; D jinak C.
7) Ţadatel předloţí dokumenty o řešení kalamitní situace (vyhlášení nouzového stavu pro
postiţenou oblast) v případě, ţe uskutečnil zadávací řízení podle § 18 odst. 1 písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; D jinak C.
Podmínky pro záměr b)
1) Ţadatel doloţí vţdy souhlasné stanovisko MŢP; C.
2) Opatření musí být realizována na pozemcích určených k plnění funkce lesa, na lesních
cestách18 či na pozemcích vodních ploch ve správě subjektu pověřeného hospodařením
v lesích; D jinak C.
3) Nesmí se jednat o opatření prováděná z rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném
zájmu; C.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilé výdaje
Pro oba záměry můţe být poskytnuta dotace na výdaje investičního i neinvestičního
charakteru.
Záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách
Výdaje v rámci záměru a) jsou způsobilé, jestliţe vznikly a byly skutečně uhrazeny v období,
které zahrnuje dva kalendářní roky před rokem, ve kterém je zaregistrována Ţádost o dotaci
na RO SZIF a dobu do podání Ţádosti o proplacení19 na RO SZIF. Část způsobilých výdajů

17

Podrobné informace o posouzení kalamitní situace jsou v příloze 2 tohoto Opatření
Lesní cestu definuje vyhláška 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické poţadavky pro stavby pro plnění
funkcí lesa.Podrobnosti viz Zpravodajství z Programu rozvoje venkova ze dne 7.11.2007 na www.szif.cz.
19
Např. Je-li Ţádost o dotaci zaregistrována 1. 3. 2009 pak můţe být na výdaje poskytnuta dotace jestliţe vznikly
a byly skutečně uhrazeny v období od 1. 1. 2007 do data podání Ţádosti o proplacení.
18

49

projektu musí být uhrazena aţ po podání Ţádosti o dotaci, tzn. není moţné celý projekt
realizovat před zaregistrováním Ţádosti o dotaci na RO SZIF.
mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými vlivy,
tj. zejména hmyzími škůdci (např. pilatky, obaleči, píďalky, apod.), houbovými
onemocněními (sypavky, václavky apod.), klimatickými a dalšími faktory apod. (nelze
uplatnit na běţnou ochranu a prevenci)
odstraňování poškozených lesních porostů po kalamitách určených k rekonstrukci do 40
let věku
umělá obnova síjí na plochách po kalamitních těţbách včetně přípravy těchto ploch před
zalesněním (přípravou ploch se rozumí terénní úpravy, naorávání ploch a zraňování)
umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těţbách (při obnově sadbou je
uznatelným výdajem nejvýše 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar
stanoveného pro základní dřevinu - dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.) včetně
přípravy těchto ploch před zalesněním (přípravou ploch se rozumí terénní úpravy a
naorávání ploch)
Záměr b) Zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených
povodněmi
provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich
povodích a protierozní opatření, např. výstavba a opravy objektů hrazení bystřin (nesmí se
jednat o opatření prováděná z rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu)
odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich
povodích, pokud se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále PUPFL) či toky ve
správě subjektu pověřeného hospodařením v lesích, na lesních cestách a souvisejících
objektech, sanace nátrţí, erozních rýh a hrazení a stabilizace strţí (nesmí se jednat o
opatření prováděná z rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu)
technická dokumentace (tj. zejména dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky
ve vztahu k ţivotnímu prostředí, poloţkový rozpočet)
Způsobilé výdaje společné pro oba záměry:
projektová dokumentace (tj. zejména zpracování projektu dle závazné osnovy,
podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
Číselník způsobilých výdajů
Záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách
Kód
916
917
918
919
920
921
922
998

Způsobilý výdaj
Aplikace přípravků při kalamitách dle aktuálního Seznamu registrovaných přípravků na
ochranu lesa schváleného MZe ČR
Ostatní mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými
vlivy
Náklady spojené s monitorováním kalamity
Odstraňování poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let po kalamitách určených k
rekonstrukci
Příprava ploch po kalamitních těţbách před obnovou (odstranění vývratových koláčů,
naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy)
Umělá obnova síjí na plochách po kalamitních těţbách
Umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těţbách
Projektová dokumentace
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Záměr b) Zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených
povodněmi
Kód
Způsobilý výdaj
923 Výstavba objektů hrazení bystřin
924 Opravy objektů hrazení bystřin
925 Hrazení a stabilizace strţí
Preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích 926
zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů
Protierozní opatření v povodí drobných vodních toků - zábrany sesuvu půdy, sanace erozních
927
rýh
Odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích
- sanace břehových nátrţí a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků,
928
průtočných nádrţí a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních
toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází)
929 Odstraňování škod způsobených povodněmi na lesních cestách a souvisejících objektech
998 Projektová dokumentace
999 Technická dokumentace
Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
998
999

Způsobilý výdaj
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Nezpůsobilé výdaje
zpracování dřevní hmoty na kalamitních plochách a soustřeďování dříví včetně
soustřeďování klestu z kalamitních ploch a jeho likvidace (netýká se lesních porostů do 40
let určených k rekonstrukci)
umělá obnova sadbou - opakovaná
ochrana a péče o zaloţený porost
běţný monitoring stavu lesa
výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest, zařízení upravujících
vodní reţim v lesích a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení včetně souvisejících
subjektů, které nevznikly v důsledku kalamitní situace20
Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
Společné pro oba záměry
1) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání ţádosti na MAS, kde je
ţadatel o dotaci uveden jako vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL).
20

Tyto výdaje jsou financované v rámci opatření I.1.2 Investice do lesů
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V případě, ţe je ţadatel nájemcem pozemku určeného k plnění funkce lesa (PUPFL),
doloţí navíc ještě nájemní smlouvu21 – prostá kopie.
2) Doklad o udělení licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře (§ 37 zákona č.
289/1995 Sb., lesního zákona) – prostá kopie.
Přílohy pro záměr a)
1) Souhlasné stanovisko MŢP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz, vydává
krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě mimořádných opatření při
kalamitách způsobených biotickými činiteli nebo abiotickými vlivy (tzn. naplnění kódu
způsobilých výdajů 916 nebo 917), a to pouze pokud půjde o velkoplošná opatření (tj.
zásah na ploše lesa, která je bez ohledu na hranici lesního majetku větší neţ maximální
přípustná velikost holé seče pro daný hospodářský soubor22) nebo o opatření ve zvláště
chráněných územích a územích soustavy Natura 2000 – prostá kopie.
2) Podklady pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku (vzor zveřejněn na
www.szif.cz) – prostá kopie.
3) Lesnická obrysová mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu – jako příloha
Podkladů pro posouzení kalamitní situace na lesním majetku – ve dvou vyhotoveních prostá kopie.
4) Stanovisko Lesní ochranné sluţby (LOS) –vzor zveřejněn na www.szif.cz – prostá kopie.
Přílohy pro záměr b)
1) V případě odstraňování škod způsobených povodněmi (naplnění kódu způsobilých výdajů
928 nebo 929) potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně. V dokumentu musí být
uvedena časová identifikace povodně a škody či závady, jejichţ odstranění je předmětem
projektu. Datum průběhu povodně nesmí být starší 2 let od data podání Ţádosti o dotaci –
prostá kopie.
2) Souhlasné stanovisko MŢP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz, vydává
krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) – prostá kopie.
3) V případě realizace způsobilých výdajů na vodním toku, který je v katastru veden jako
vodní plocha a není pozemkem určeným k plnění funkce lesa, předloţí ţadatel doklad o
tom, ţe je správcem tohoto vodního toku – prostá kopie.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.

21

Výpis z katastru slouţí pro ověření, zda je ţadatel vlastníkem lesa. Pro tento účel ţadatel doloţí vlastnictví
(moţno i podílové) či pronájem jednoho PUPFL, není třeba dokládat pozemky týkající se projektu.
22
§ 31 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Při
administrativní kontrole je projekt ohledně jeho zařazení pod velkoplošné opatření posuzován dle stanoviska
LOS.
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Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Popis podopatření
Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice v lesích na podporu činností vedoucích
k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.
Definice příjemce dotace
vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa,
sdruţení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí
lesa.
Ţadatelem nemůţe být:
sdruţení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
Kritéria přijatelnosti
1) V případě vedlejšího opatření musí být ţadatelem vlastník/sdruţení vlastníků,
nájemce/sdruţení nájemců pozemku určeného k plnění funkcí lesa; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
Dotace můţe být poskytnuta jen na výdaje investičního charakteru; K.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Způsobilé výdaje
Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů
opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, zřizování herních a naučných prvků, popis
informací o místně významných přírodních prvcích, apod.)
opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.)
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění
bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.)
opatření k údrţbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.)
ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů
projektová dokumentace (tj. zejména zpracování projektu dle závazné osnovy,
podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení)
technická dokumentace (tj. zejména dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky
ve vztahu k ţivotnímu prostředí, poloţkový rozpočet)
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nákup pozemku za podmínky, ţe:
jedná se o nezastavěný pozemek
Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů
Kód Způsobilý výdaj
Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
930 turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, herní a naučné prvky, místně významné
přírodní prvky, apod.)
Opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových
931
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, apod.)
Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění
932
bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.)
933 Opatření k údrţbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.)
934 Ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem
998 Projektová dokumentace
999 Technická dokumentace
Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód

Způsobilý výdaj

Limit

997
998
999

Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Nezpůsobilé výdaje
stezky širší neţ 2 metry a lesní cesty, které budou vyuţívány převáţně pro účely lesního
hospodářství23
provozní výdaje, následná údrţba a péče
výstavba cyklostezky
Seznam předkládaných příloh
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání ţádosti na MAS, kde je
ţadatel o dotaci uveden jako vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL).
V případě, ţe je ţadatel nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) doloţí
navíc ještě nájemní smlouvu24 – prostá kopie.
2) Souhlasné stanovisko MŢP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz, vydává
krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) – prostá kopie.
23

Tyto výdaje jsou financované v rámci opatření I.1.2 Investice do lesů.
Výpis z katastru slouţí pro ověření, zda je ţadatel vlastníkem lesa. Pro tento účel ţadatel doloţí vlastnictví
(moţno i podílové) či pronájem jednoho PUPFL, není třeba dokládat pozemky týkající se projektu.
24
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b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
Nejsou stanoveny další povinné přílohy
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O S A III
Opatření III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých podnikatelských aktivit ve venkovských
oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským
podnikatelským činnostem s cílem dosaţení výrazného posílení ekonomického potenciálu a
zajištění podmínek pro kvalitní ţivot místních obyvatel a stability venkovského prostoru při
podpoře zaměstnanosti. Záměr a) je určen na zahájení a rozvoj činností nezemědělské povahy.
V rámci záměrů b), c) a d) je podporována nová výstavba a modernizace decentralizovaných
zařízení pro vyuţití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) a zařízení
pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva –
pelety, peletky, brikety).
Záměry
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla
a elektřiny
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Definice příjemce dotace
-

fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky
v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
v rámci záměru b) můţe být příjemcem i skupina osob sdruţená smlouvou o sdruţení dle
§ 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které
podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů, pokud smlouva o sdruţení splňuje následující podmínky:
a) ve smlouvě o sdruţení je uveden jeden účastník, který v zájmu sdruţení zastupuje
ostatní účastníky (vystupuje jako ţadatel za účastníky sdruţení) včetně převzetí
plnění ze strany SZIF
b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdruţení odpovídají všichni účastníci společně
a nerozdílně
c) účastníci se zaváţí dodrţovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti projektu na účel

Ţadatelem nemůţe být:
- obec, svazek obcí
- nezisková organizace (tím se rozumí subjekt, který není zaloţen za účelem podnikání dle
odstavce 3 a 8 § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
Kritéria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
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1) V případě záměrů b), c) a d) musí převaţující činnost ţadatele spadat do oblasti
zemědělské výroby; C.
2) Projekt se nevztahuje na následující činnosti:
i. V případě poskytnutí podpory na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách:
činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů
uvedených v příloze I. Smlouvy o zaloţení ES (v případě obnovitelných zdrojů
energie nesmí v rámci projektu vyrobené palivo či energie slouţit převáţně
k produkci, zpracování či uvádění na trh těchto produktů ţadatelem) - viz příloha 7
Společných příloh.; C.
ii. V případě poskytnutí podpory v reţimu „de minimis“:
činnosti související s produkcí produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o zaloţení ES
(v případě obnovitelných zdrojů energie nesmí v rámci projektu vyrobené palivo či
energie slouţit převáţně k produkci těchto produktů ţadatelem) - viz příloha 7
Společných příloh; C.
3) Projekt v záměru a) se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE):
i.

V případě poskytnutí podpory na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách:
B 08 (Ostatní těţba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba motorových vozidel s výjimkou oddílu
46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převáţně
pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních sluţeb); C.25

ii.

V případě poskytnutí podpory v reţimu „de minimis“ jsou mimo činností uvedených
výše podpořeny i následující činnosti:
H 49.3 (Ostatní osobní pozemní doprava), H 49.4 (Silniční nákladní doprava), H 50.3
Vnitrozemská osobní vodní doprava, H 52 (Skladování), J (Informační a komunikační
činnosti), M (Profesní, vědecké a technické činnosti), N (Administrativní a podpůrné
činnosti), R 93.11 (Provozování sportovních zařízení) a R 93.13 (Fitness centra); C.26
4) V případě čerpání z vedlejšího opatření musí být ţadatel veden v Evidenci zemědělského
podnikatele k datu podání Ţádosti o dotaci na MAS; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) V případě záměru c) je moţné spalovat pouze čistou biomasu bez přídavku fosilních paliv
či jiných materiálů; C.
2) Podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu nelze poskytnout
podporu na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu; D jinak K.
3) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a po
posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
4) Zpracováním produktů uvedených v příloze I. Smlouvy se rozumí jakékoliv upravení
tohoto produktu, jehoţ výsledkem je produkt, který je téţ uveden v příloze I. Smlouvy.
25

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je dostupná na internetových stránkách Českého statistického
úřadu.
57

5) Uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy se rozumí přechovávání nebo
vystavování produktu za účelem jeho prodeje, nabízení produktu k prodeji, dodávka
produktu nebo jakýkoliv další způsob umístění produktu na trh s výjimkou prvního
prodeje primárním výrobcem dalším prodejcům nebo zpracovatelům a jakékoliv činnosti
související s přípravou produktu k tomuto prvnímu prodeji; prodej konečným
spotřebitelům ze strany primárního výrobce se povaţuje za uvádění na trh, pouze pokud k
němu dochází na místech vyhrazených tomuto účelu.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace (bez ohledu na zvolený reţim podpory):
Maximální výše dotace v záměru b) činí 30 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace. Pokud ţadatel v rámci tohoto záměru neuplatňuje výdaje v kódu 937, pouţije se
maximální procento dotace jako pro záměry a), c) a d).
Maximální výše dotace v záměru a), c) a d) činí:
Region

Malé podniky

Střední podniky

Velké podniky

2011-2013

2011-2013

2011-2013

CZ 02

Střední Čechy

60 %

50 %

40 %

CZ 03

Jihozápad

50 %

40 %

30 %

CZ 04

Severozápad

60 %

50 %

40 %

CZ 05

Severovýchod

60 %

50 %

40 %

CZ 06

Jihovýchod

60 %

50 %

40 %

CZ 07

Střední Morava

60 %

50 %

40 %

CZ 08

Moravskoslezsko

60 %

50 %

40 %

Podpora můţe být poskytnuta:
a) v reţimu „de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory).
b) na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách – (viz kapitola II
Charakteristika reţimů podpory)
Způsobilé výdaje
Záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
-

nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro
nezemědělskou činnost (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál,
stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve
vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, včetně úpravy povrchů
v areálu podnikatelské provozovny určené pro nezemědělskou činnost (zejména odstavná
a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové
komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně apod.),
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-

-

nákup strojů, technologií a dalších zařízení slouţících k diverzifikaci do nezemědělských
činností včetně montáţe a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k uţívání, včetně mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny
(základní nábytek) a nezbytné výpočetní techniky (hardware, software)
výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému,
propagační materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod. (pouze v případě
reţimu „de minimis“)

Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
- bioplynová stanice: skladovací kapacity vstupního materiálu, technologie homogenizace a
hygienizace, fermentační technologie včetně fermentoru, plynové hospodářství,
kogenerační jednotka s příslušenstvím (včetně např. ORC jednotky) včetně příslušné
provozní budovy a nezbytného zázemí pro zaměstnance, rozvody tepla pro vlastní
technologii, rozvody odpadního tepla pro další vyuţití, elektroinstalace a vyvedení
výkonu, technologie odsíření, skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce
digestátu (včetně odvodnění), včetně montáţe a zkoušek před uvedením pořizovaného
majetku do stavu způsobilého k uţívání, včetně úpravy povrchů v areálu bioplynové
stanice – zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství,
manipulační plochy, účelové komunikace, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně
- technologie čištění bioplynu za účelem pouţití pro pohon motorových vozidel:
technologie odsíření, technologie pro sníţení obsahu CO2, případně dalších neţádoucích
příměsí, technologie pro hrubé sušení bioplynu, technologie pro další vyuţití
odstraněného CO2 (např. k pěstování biomasy) včetně montáţe a zkoušek před uvedením
pořizovaného majetku do stavu způsobilého k uţívání
- veřejná plnící stanice: kompresory, odlučovač olejových kapek a kondenzátu,
chladič/sušička včetně regenerace adsorbentu/čistička plynu, tlakový zásobník stanice,
výdejní stojan, zařízení pro kontrolu kvality plynu (analyzátor CO2 a CH4, měření vlhkosti
plynu a tlaku), zařízení na odorizaci plynu, plynová přípojka na přívodní straně, strojovna
kompresoru a armatur, včetně montáţe a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku
do stavu způsobilého k uţívání; prostory a zázemí pro obsluhu, přístřešek pro zásobník,
přístřešek pro výdejní místo, příjezdová komunikace
Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované
výroby tepla a elektřiny
-

nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba kotelny a výtopny na biomasu
včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací
práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu
příslušenství, technická zařízení staveb) včetně skladu paliva a příslušných technologií
(doprava paliva do kotle, kotel s příslušenstvím, odprášení kotle – čištění spalin, zařízení
na výrobu elektřiny, vyvedení výkonu elektroinstalace, kabeláţ, rozvodna, transformátor,
rozvody tepla, řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti
s projektem – hardware, software), včetně úpravy povrchů v areálu zařízení (zejména
odstavná a parkovací státní, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační
plochy, účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),
včetně montáţe a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k
uţívání

Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
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-

nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba zařízení na výrobu tvarovaných
biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce,
bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu
k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb) včetně příslušných technologií
(technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace
biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy,
technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace, řízení
provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware,
software), včetně úpravy povrchů v areálu zařízení (zejména odstavná a parkovací státní,
úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace,
osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně v souvislosti s projektem), včetně
montáţe a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k uţívání

Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry:
- projektová dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
- technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
- nákup pozemků souvisejících s projektem
- nákup staveb souvisejících s projektem
Číselník způsobilých výdajů
Záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
Kód
935
936
955
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Provozovna určená pro nezemědělskou činnost
Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení slouţících k diverzifikaci do
nezemědělských činností
Propagace a marketing (pouze v reţimu „de minimis“)
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
Kód
937
938
939
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Bioplynová stanice
Technologie čištění bioplynu za účelem pouţití pro pohon motorových vozidel
Veřejná plnící stanice
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Záměr c)výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované
výroby tepla a elektřiny
Kód
940

Způsobilý výdaj
Kotelny a výtopny na biomasu
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996
997
998
999

Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Záměr d)výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Kód
941
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
955

Způsobilý výdaj
Propagace a marketing

Limit
max. 20 % způsobilých výdajů

996

Nákup staveb souvisejících s projektem

10 % způsobilých výdajů

997
998
999

Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Seznam předkládaných příloh
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků, vzor ke staţení
na www.szif.cz (bez ohledu na zvolený režim podpory) – originál.
2) Smlouva o sdruţení v případě, ţe ţadatel ţádá jménem sdruţení vzniklého podle § 829
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (prostá kopie).
Smlouva musí obsahovat podrobnou úpravu práv a povinností jednotlivých účastníků
sdruţení vztahujících se k projektu. Týká se pouze záměru b).
3) Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem (u fyzických osob včetně přílohy č. 1) za
poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání Ţádosti o dotaci – prostá
kopie.
4) Energetický audit dle vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náleţitostí
energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů, je-li vyţadován dle zákona č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. V případě
výstavby/modernizace bioplynové stanice je energetický audit povinnou přílohou vţdy.
Energetický audit musí být předloţen v písemné (prostá kopie) i elektronické podobě (na
datovém nosiči CD ve formátu *.doc nebo *.pdf).
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
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c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
1) Ţivnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem
projektu (prostá kopie) – neplatí pro záměry b) a c); D jinak C.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za kaţdý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data
proplacení dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství,
popřípadě jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Opatření III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší
velikosti – mikropodniků26, včetně nových ţivností v oblasti výroby, zpracování a sluţeb.
Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské
struktury nezemědělských aktivit.
Záměry
Opatření není členěno na záměry.
Definice příjemce dotace
fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do
kategorie mikropodniků27; ţadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů28;
Ţadatelem nemůţe být:
- obec, svazek obcí
- nezisková organizace (tím se rozumí subjekt, který není zaloţen za účelem podnikání dle
odstavce 3 a 8 § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
Kritéria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel IV.1.2.
1) Projekt se nevztahuje na následující činnosti:
i. V případě poskytnutí podpory na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách:
činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů
uvedených v příloze I. Smlouvy o zaloţení ES- viz příloha 7 Společných příloh; C.
ii. V případě poskytnutí podpory v reţimu „de minimis“:
činnosti související s produkcí produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o zaloţení ES
- viz příloha 7 Společných příloh; C.
2) Projekt se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE):
i. V případě poskytnutí podpory na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách:
B 08 (Ostatní těţba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba motorových vozidel s výjimkou oddílu

26

Dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o
blokových výjimkách), Úř. věs L 214, 9. 8. 2008, s. 3, ,je mikropodnik definován jako podnik, který zaměstnává
méně neţ 10 zaměstnanců a jehoţ roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil.€.
27
Ţadatel musí spadat do kategorie mikropodniků ke dni podání Ţádosti o dotaci na MAS po den podpisu
Dohody o poskytnutí dotace.
28
Ţadatel nesmí být evidován v Evidenci zemědělského podnikatele.
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46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převáţně
pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních sluţeb); C.29
ii. V případě poskytnutí podpory v reţimu „de minimis“ jsou mimo činností uvedených
výše podpořeny i následující činnosti:
H 49.3 (Ostatní osobní pozemní doprava), H 49.4 (Silniční nákladní doprava), H 50.3
Vnitrozemská osobní vodní doprava, H 52 (Skladování), J (Informační a komunikační
činnosti), M (Profesní, vědecké a technické činnosti), N (Administrativní a podpůrné
činnosti), R 93.11 (Provozování sportovních zařízení) a R 93.13 (Fitness centra); C.29
3) V případě vedlejšího opatření musí ţadatel spadat do kategorie mikropodniků.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu nelze poskytnout
podporu na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu; D jinak K.
2) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a
po posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
3) Zpracováním produktů uvedených v příloze I. Smlouvy se rozumí jakékoliv upravení
tohoto produktu, jehoţ výsledkem je produkt, který je téţ uveden v příloze I. Smlouvy.
4) Uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy se rozumí přechovávání nebo
vystavování produktu za účelem jeho prodeje, nabízení produktu k prodeji, dodávka
produktu nebo jakýkoliv další způsob umístění produktu na trh s výjimkou prvního
prodeje primárním výrobcem dalším prodejcům nebo zpracovatelům a jakékoliv činnosti
související s přípravou produktu k tomuto prvnímu prodeji; prodej konečným
spotřebitelům ze strany primárního výrobce se povaţuje za uvádění na trh, pouze pokud k
němu dochází na místech vyhrazených tomuto účelu.
Druh a výše dotace:
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace (bez ohledu na zvolený reţim podpory):

Region

2011-2013

CZ 02

Střední Čechy

60 %

CZ 03

Jihozápad

50 %

CZ 04

Severozápad

60 %

CZ 05

Severovýchod

60 %

CZ 06

Jihovýchod

60 %

29

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je dostupná na internetových stránkách Českého statistického
úřadu.
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CZ 07

Střední Morava

60 %

CZ 08

Moravskoslezsko

60 %

Podpora můţe být poskytnuta:
a) v reţimu „de minimis“ viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory.
b) na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách – viz kapitola II Charakteristika
reţimů podpory
Způsobilé výdaje
-

-

-

nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání
a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních
inţenýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, včetně
úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a parkovací stání,
úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace,
osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),
nákup strojů, technologií a dalších zařízení slouţících k zakládání a rozvoji mikropodniků
včetně montáţe a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého
k uţívání, včetně mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny
v souvislosti s projektem (základní nábytek) a nezbytné výpočetní techniky v souvislosti
s projektem (hardware, software)
výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému,
propagační materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod. (pouze v případě
reţimu „de minimis“)
projektová dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
nákup pozemků souvisejících s projektem
nákup staveb souvisejících s projektem

Číselník způsobilých výdajů
Kód
942
943
955
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení slouţících k zakládání a
rozvoji mikropodniků
Propagace a marketing (pouze v reţimu „de minimis“)
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

65

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
955
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Propagace a marketing
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
max. 20 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Seznam předkládaných příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, vzor ke staţení na www.szif.cz
(bez ohledu na zvolený režim podpory) – originál.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů; C
1) Ţivnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem
projektu (prostá kopie); D jinak C.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za kaţdý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data
proplacení dotace. Je-li ţadatelem sdruţení, předkládají tuto přílohu všichni jeho
účastníci. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě
jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Podopatření III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a
další tematické stezky
Popis podopatření
Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem
k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice). Dotace je určena na
vybudování rozhleden, pěších a lyţařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a
dalších tematických stezek mimo území lesů30.
Definice příjemce dotace
-

-

obec, svazek obcí
nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve
znění pozdějších předpisů (občanská sdruţení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a
nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace)
zájmová sdruţení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu31

Kritéria přijatelnosti
Nejsou stanovena další kritéria přijatelnosti.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Stezky a trasy včetně odpočinkových míst a staveb (vyjma rozhleden) na nich musí
být veřejně přístupné a jejich uţívání nesmí být zpoplatněno; C.
2) Podpořené stavby nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným subjektem
minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a po
posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
3) Budovaná stezka/trasa musí vést nadpoloviční většinou své délky mimo lesní
pozemky; C.
4) V případě, ţe projekt nezakládá veřejnou podporu, mohou být na propagačních
materiálech zveřejněny odkazy/reklamy pouze za předpokladu, ţe subjekty, které
v takovém materiálu budou zveřejněny, se budou na vydání materiálu finančně podílet
za cenu obvyklou. Způsobilými výdaji budou v tomto případě výdaje na vydání
materiálu po odečtení tohoto finančního podílu. Tuto skutečnost příjemce dotace
30

Tím se rozumí, ţe stezka/trasa musí vést nadpoloviční většinou své délky mimo lesní pozemky.
Podnikáním v oblasti cestovního ruchu se pro tyto účely rozumí následující ţivnosti: hostinská činnost,
provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících
regeneraci a rekondici, provozování lyţařských vleků, provozování střelnic, provozování cestovní kanceláře,
ubytovací sluţby.
31
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prokáţe na vyzvání SZIF kalkulací ceny, příslušnými účetními/daňovými doklady a
doklady o uhrazení závazku dodavateli.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Maximální míra dotace závisí na zvoleném reţimu podpory.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Podpora můţe být poskytnuta:
1. v reţimu „de minimis“ viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory.
Maximální míra dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
2. nezakládající veřejnou podporu
Maximální míra dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
3. na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách – projekty musí být v souladu
s podmínkami nařízení Komise 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem
(obecné nařízení o blokových výjimkách)32. Míra podpory - viz kapitola II
Charakteristika reţimů podpory.
Způsobilé výdaje
-

-

tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyţařských stezek, hippostezek, vinařských stezek 33 a
dalších tematických stezek (směrové tabule, informační tabule, značení, odpočinková
místa podél stezek34, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů, vyhlídky, zábradlí,
úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou)
výdaje na rekonstrukce a novou výstavbu rozhleden
nákup a výsadba doprovodné zeleně
nákup pozemků souvisejících s projektem
propagace a marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače apod.
(nelze použít v případě, že dotace je poskytnuta na základě Obecného nařízení o
blokových výjimkách)
projektová dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh.
technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh.

Číselník způsobilých výdajů
Kód
949
950
951

Způsobilý výdaj
Tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyţařských stezek, hippostezek, vinařských stezek
a dalších tematických stezek
Nákup a výsadba doprovodné zeleně
Rekonstrukce a nová výstavba rozhleden

33

Vinařskou stezkou se rozumí síť místních nebo regionálních tras, seznamující návštěvníky s historií vinařství a
současným stavem výsadeb révy vinné ve venkovských oblastech, zejména Jiţní Moravy. Na zastaveních jsou
umístěny informační panely, například upozorňující na místní vinohradnické zajímavosti.
34
Odpočinkovým místem se rozumí zařízení k bezplatnému posezení (lavice, stůl), zdarma přístupné dětské mini
hřiště, apod. (nikoli občerstvení).
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955
997
998
999

Propagace a marketing (pouze v reţimu nezakládajícím veřejnou podporu nebo v „de
minimis“)
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
955
997
998
999

Způsobilý výdaj
Propagace a marketing
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
20 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Seznam předkládaných příloh
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
1) Souhlasné stanovisko MŢP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz, vydává
krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) – prostá kopie.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
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Podopatření III.1.3.2 Ubytování, sport
Popis podopatření:
Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem
k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na vyuţití
potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je zejména výstavba
malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty,
kempy, skupiny chat či bungalovů)a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a
objektů a ploch pro sportovní vyţití.
Definice příjemce dotace
-

-

obec, svazek obcí
nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve
znění pozdějších předpisů (občanská sdruţení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a
nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace)
zájmová sdruţení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu35

Kritéria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Je-li předmětem projektu ubytovací zařízení, musí být jeho celková kapacita maximálně
60 lůţek (bez přistýlek) nejméně po dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se
maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůţka (např. lůţka v chatkách, srubech);
C.
2) V případě budování nebo zařizování stravovacího zařízení, či základního wellness musí
být toto zařízení/vybavení ve vazbě na stávající nebo současně budované ubytovací
zařízení (nemusí být součástí jednoho projektu) a jeho kapacita nesmí přesahovat kapacitu
ubytovacího zařízení (bez přistýlek), případně je nutné způsobilé výdaje poměrně sníţit –
viz příloha 5 Společných příloh.; D jinak C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
1) Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným
subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. Ve výjimečných případech a
po posouzení můţe SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit; C.
35

Podnikáním v oblasti cestovního ruchu se pro tyto účely rozumí následující ţivnosti: hostinská činnost,
provozování cestovní agentury, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících
regeneraci a rekondici, provozování lyţařských vleků, provozování střelnic, provozování cestovní kanceláře,
ubytovací sluţby.
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Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace na podnikatelskou činnost
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů
Maximální míra dotace činí (bez ohledu na zvolený reţim podpory):

Region

Malé podniky

Střední podniky

Velké podniky

2011-2013

2011-2013

2011-2013

CZ 02

Střední Čechy

60 %

50 %

40 %

CZ 03

Jihozápad

50 %

40 %

30 %

CZ 04

Severozápad

60 %

50 %

40 %

CZ 05

Severovýchod

60 %

50 %

40 %

CZ 06

Jihovýchod

60 %

50 %

40 %

CZ 07

Střední Morava

60 %

50 %

40 %

CZ 08

Moravskoslezsko

60 %

50 %

40 %

Podpora můţe být poskytnuta:
1) v reţimu „de minimis“ viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory
2) na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách – viz kapitola II Charakteristika
reţimů podpory
Způsobilé výdaje
- náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního (max. 60
lůţek) ubytovacího36 či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních
zařízení37
včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, zázemí pro zaměstnance, výstavby
poţárních nádrţí do objemu 10 m3, chodníků, vnitřních a přístupových komunikací,
garáţových a parkovacích stání, odstavných ploch pro karavany, oplocení, osvětlení a
parkových úprav (včetně ošetření stávajících dřevin) apod.
- nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (nábytek,
kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče, základní wellness apod.)
- nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb (např. cyklistická a
motorová kola, motokáry) a pro sportovní zařízení (např. sněţné skútry, rolby)
- nákup nezbytné výpočetní techniky (hardware, software)
- propagace a marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače apod.
(nelze použít v případě, že dotace je poskytnuta na základě Obecného nařízení o
blokových výjimkách)
- nákup staveb v souvislosti s projektem
- nákup pozemků v souvislosti s projektem
36

Ve smyslu § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území.
např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice(nejedná se o aquaparky a lázně) (Hippostanicí se rozumí stanice
turistiky na koni slouţící pro přenocování koní turistů. Součástí hippostanice jsou prostory pro ustájení a uvázání
koní turistů (výběhy, ohrady, venkovní či vnitřní boxy, úvaziště, apod.), zařízení pro uloţení jezdecké výstroje,
vybavení pro péči o koně turistů a jejich krmení.)
37
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-

projektová dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh.
technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh.

Číselník způsobilých výdajů
Kód
952
953
954
955
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či
stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, či sportovních zařízení
Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny
sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky
Nákup a výsadba doprovodné zeleně
Propagace a marketing (pouze v reţimu „de minimis“)
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
955
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Propagace a marketing
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
20 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Seznam předkládaných příloh
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
a) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků, vzor ke staţení
na www.szif.cz (bez ohledu na zvolený režim podpory) – originál.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
1) Ţivnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem
projektu - prostá kopie; D jinak C.
d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za kaţdý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data
proplacení dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství,
popřípadě jiného pověřeného subjektu; D jinak A.
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Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Popis podopatření
Předmětem podopatření je podpora obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury
včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení
ţivotních podmínek a zvýšení atraktivity pro bydlení, podnikání i relaxaci.
Záměry:
a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
c) územní plán
Definice příjemce dotace
-

-

obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazky obcí
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdruţení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace)
zájmová sdruţení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a
postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboţenských společnostech).

Kritéria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Projekty týkající se výstavby a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV v rámci záměru
b) budou podpořeny pouze mimo území vyţadující zvláštní ochranu (NP a CHKO38
včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000 39, území CHOPAV40 a
ochranná pásma vodních zdrojů) a mimo povodí vodního díla Nové Mlýny41; uvedená
území náleţí do oblasti dotací poskytovaných z Operačního programu Ţivotní prostředí;
C.
2) V případě realizace způsobilých výdajů ze záměru b) můţe být ţadatelem pouze obec
nebo svazek obcí; v případě realizace způsobilých výdajů ze záměru c) můţe být
ţadatelem pouze obec; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
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NP, CHKO – národní parky, chráněné krajinné oblasti.
Natura 2000 - soustava chráněných území evropského významu
40
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
41
Povodí vodního díla (VD) Nové Mlýny – rozumí se obce leţící v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny,
v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a leţící přímo u VD Nové Mlýny.
39
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Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) V případě ţádosti o dotaci na nákup techniky pro údrţbu veřejných prostranství obce
nesmí být po dobu vázanosti projektu na účel vyuţívána tato technika pro třetí osoby za
úplatu; C.
2) V případě, ţe se projekt týká pouze rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury
(předmět smlouvy mezi provozovatelem a ţadatelem zůstává nezměněn), je nutné upravit
stávající smlouvu s provozovatelem tak, aby zohlednila zhodnocení infrastruktury; C.
3) V případě, ţe se projekt týká dostavby či nové výstavby vodohospodářské infrastruktury,
musí být provozovatel vybrán na základě transparentního výběrového řízení (viz kap. 9
Obecných podmínek Pravidel pro opatření IV.1.2.); C.
4) V případě vypovězení stávající smlouvy o provozování vodohospodářského díla je
příjemce dotace povinen vybrat nového provozovatele na základě transparentního
výběrového řízení (viz kap. 9 Obecných podmínek Pravidel pro opatření IV.1.2.); C.
5) V případě, ţe vodohospodářskou infrastrukturu bude provozovat sama obec/svazek obcí,
musí mít pro takovou činnost příslušné oprávnění dle zákona č.274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích); C.
6) Vodohospodářská infrastruktura podpořená dotací v rámci záměru b) vodovody,
kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu musí zůstat v majetku obce/svazku obcí po dobu
vázanosti projektu na účel; C.
7) V případě projektů na vypracování územních plánů obcí musí být splněny kvalifikační
poţadavky na pořizovatele ve smyslu § 24 nebo § 189, odst. 3, popřípadě ve spojení s §
195 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).Ţadatel-obec, která nesplňuje uvedené kvalifikační předpoklady a nemůţe tedy být
současně také pořizovatelem, můţe realizovat svůj územní plán prostřednictvím příslušné
obce s rozšířenou působností, nebo v rámci dohody s jinou obcí, která kvalifikační
předpoklady splňuje; C.
8) Projekty na vypracování územních plánů obcí budou přijímány ve fázi schváleného zadání
územního plánu. Projekt buď musí vycházet z územně analytických podkladů; nebo
(v případě, ţe tyto podklady nebudou zpracovány) musí územní plán zahrnovat i
zpracování průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícím územně
analytickým podkladům. Projekt územního plánu musí být vypracován odborníkem architektem s autorizací pro územní plánování dle zákona č. 360/1992 Sb. na základě
smluvního vztahu mezi ţadatelem a zpracovatelem; C.
9) Ţadatel je povinen předloţit provozní smlouvu včetně dokladů k výběru provozovatele na
provozování vodohospodářské infrastruktury, pokud provozovatelem není sám ţadatel.
Tyto doklady je ţadatel povinen doloţit do 14-ti dnů ode dne podpisu smlouvy – prostá
kopie; D jinak C.
10) Efektivita vyuţití techniky uvedená v projektu musí být zajištěna po dobu vázanosti
projektu na účel.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
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Podpora můţe být poskytnuta:
a) v reţimu „de minimis“ (viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory).
b) nezakládající veřejnou podporu
Způsobilé výdaje
Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí42
výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací (§6, 7 a 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích) včetně jejich součástí a příslušenství podle §12 a §13 zákona č.
13/1997 o pozemních komunikacích (např. doprovodná vegetace, všechny konstrukční
vrstvy vozovek a krajnic včetně zastávkových pruhů, zpomalovací prahy, propustky,
mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, příkopy a jiná povrchová odvodňovací
zařízení, dopravní značky a značení, zábradlí, svodidla, osvětlení). Hlavním účelem
komunikace nesmí být značená cyklostezka.
výdaje na obnovu a vytváření veřejných prostranství obce43 (např. návsí, parků,
hřbitovů, parkovišť, chodníků, odstavných a manipulačních ploch a stanovišť
kontejnerů pro komunální odpad, altánů, orientačních systémů), včetně výdajů na
osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (např. lavičky, venkovní stoly, odpadkové
koše, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely,
orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky), obnova/doplnění nových prvků na
veřejná prostranství (např. estetické prvky, vodní prvky, herní prvky – dotaci lze
poskytnout pouze na solitérní prvky, které slouţí k dotvoření celkového charakteru
veřejného prostranství) a obnova nebo výstavba čekáren na zastávkách hromadné
dopravy a obnova nebo výstavba poţárních nádrţí v intravilánu obce.
výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury - energetická vedení,
produktovody, veřejný rozhlas, veřejný bezdrátový rozhlas, kamerový a monitorovací
systém, informativní měřič rychlosti (vyjma infrastruktury, kterou řeší záměr b)
výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce44 (terénní úpravy,
ohumusování, zatravnění, včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) a
na ošetření stávajících dřevin
výdaje na nákup techniky pro údrţbu veřejných prostranství obce33 vyjma ručního
nářadí - úplný výčet techniky pro údrţbu veřejných prostranství viz Závazný přehled
maximálních hodnot způsobilých výdajů pro opatření III.2.1.1. Efektivita vyuţití
techniky musí být zdůvodněna v projektu. Technika pouţívaná v souvislosti se
spolkovou činností je podporována v rámci podopatření III.2.1.2.
nákup pozemků v souvislosti s projektem
Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu45
budování a rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu (včetně vodovodních
přípojek46 do délky 50 m) pro veřejnou potřebu, včetně vodních zdrojů (kopané nebo

42

Vyjma zasíťování pozemků pro novou výstavbu (nová výstavba = domy před kolaudačním rozhodnutím).
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, trţiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné kaţdému bez omezení, tedy slouţící obecnému uţívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
44
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, trţiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné kaţdému bez omezení, tedy slouţící obecnému uţívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
45
Vyjma zasíťování pozemků pro novou výstavbu (nová výstavba = domy před kolaudačním rozhodnutím)
43
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vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového
vodovodu) a včetně souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy,
hydranty) včetně doprovodných sítí technické infrastruktury
včetně obnovy ploch po realizaci:
o stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlaţeb,
zejména pro vodu propustných (komunikace, chodníky, odstavné a
manipulační plochy, apod.)
o výdaje na parkové úpravy (ohumusování, terénní úpravy, zatravnění včetně
nákladů na osivo, nákup a výsadba dřevin a květin) v zastavěném území obce –
intravilánu
budování a rekonstrukce kanalizací pro veřejnou potřebu (včetně kanalizačních
přípojek47 do délky 50 m) pro veřejnou potřebu, čistíren odpadních vod (ČOV):
kořenové ČOV (předčištění, filtrační pole, vegetační celek, odtoková zóna);
biologické ČOV (usazovací a kalová nádrţ, membrána-modul, aktivační modul,
akumulační nádrţ, dosazovací nádrţ, odtok), domovní ČOV (vodotěsná nádrţ s
mechanickým předčištěním, biologickou částí – aktivace, biodisky, biofiltry,
dosazovací nádrţí a kalovým prostorem), včetně provozních budov, doprovodných sítí
technické infrastruktury pro ČOV (voda, plyn, elektřina, komunikační vedení) a
výdajů na nezbytné úpravy recipientů48
včetně výdajů na nákup strojů, technologií, hardware, software souvisejících
s projektem na výstavbu nebo rekonstrukci ČOV
včetně výdajů na vybavení provozní místnosti obsluhy ČOV - WC s umyvadlem a
ohřívačem vody
včetně obnovy ploch po realizaci:
o stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlaţeb,
zejména pro vodu propustných (komunikace, chodníky, odstavné
a manipulační plochy, apod.)
o výdaje na parkové úpravy (ohumusování, terénní úpravy, zatravnění včetně
nákladů na osivo, nákup a výsadba dřevin a květin) v zastavěném území obce –
intravilánu
nákup pozemků v souvislosti s projektem
nákup budov a staveb v souvislosti s projektem (souvisejících s ČOV)
Záměr c) územní plán
zpracování územního plánu projektantem (včetně nezbytných vyhodnocení –
posouzení vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj území a posouzení územního
plánu z hlediska vlivu na ţivotní prostředí SEA a vlivu na evropsky významnou
lokalitu či ptačí oblast soustavy NATURA 2000 - zpracovaných příslušnou
autorizovanou osobou)
Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry
projektová dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
46

Specifikace k vodovodním přípojkám viz Výklad č.25 úseku vodního hospodářství ze dne 7.2.2005 k zákonu o
vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům na www.mze.cz.
47
Specifikace ke kanalizačním přípojkám – viz Výklad č. 25 úseku vodního hospodářství ze dne 7.2.2005
k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům na www.mze.cz.
48
Recipient – vodní tok nebo nádrţ, kam je zaústěn výtok odpadní vody z ČOV a ta je pak odváděna dále do
povodí
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Číselník způsobilých výdajů
Záměr a) - zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí49
Kód
956
957
959
960
997
998
999

Způsobilý výdaj
Výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy,veřejně
přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně
obnovy/výstavby čekáren na zastávkách hromadné dopravy
Výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury
Výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce
Výdaje na nákup techniky pro údrţbu veřejných prostranství obce
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Záměr b) – vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu30
Kód
961
962
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Výdaje na budování a/nebo rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu
Výdaje na budování a/nebo rekonstrukce kanalizací pro veřejnou potřebu a ČOV
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technické dokumentace

Záměr c) – územní plán
Kód
963
998

Způsobilý výdaj
Výdaje na vypracování územního plánu
Projektová dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:

49

Kód

Způsobilý výdaj

Limit

960

Motorová pila - profi
Motorová pila vyvětvovací
Křovinořez
Plotostřih
Sekačka na trávu profi
Zahradní traktor
Přídavná zařízení a příslušenství k zahradním
traktorům (sekačkám)
Bubnová sekačka na trávu
Mulčovač
Mulčovací adaptér

27 tis. Kč/kus
25 tis. Kč/kus
20 tis. Kč/kus
19 tis. Kč/kus
40 tis. Kč/kus
200 tis. Kč/kus
150 tis. Kč/kus
50 tis. Kč/kus
30 tis. Kč/kus
10 tis. Kč/kus

Vyjma zasíťování pozemků pro novou výstavbu (nová výstavba = domy před kolaudačním rozhodnutím).
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Provzdušňovač
Drtič větví
Elektrické zahradní nůţky
Štěpkovač
Komunální úklidová linka

996
997

Sněhová fréza
Ostatní, jinde neuvedené
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem

998

Projektová dokumentace

999

Technická dokumentace

4 tis. Kč/kus
8 tis. Kč/kus
4 tis. Kč/kus
40 tis. Kč/kus
1 mil. Kč/malotraktor +
příslušenství
40 tis. Kč/kus
20 tis. Kč/kus
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt (v rámci
záměru b) 80 000 Kč)
80 000 Kč/projekt (v rámci
záměru b) 220 000 Kč)

Nezpůsobilé výdaje
zasíťování pozemků určených k výstavbě
technická dokumentace pro územní plány.
Nepovolené formy financování
-

věcné plnění ze strany ţadatele/příjemce dotace (v záměru c)

Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
Pouze pro záměr b):
1) Pravomocné a platné stavební povolení či ohlášení k vodním dílům a povolení k nakládání
s vodami – prostá kopie.
2) V případě, ţe pro daný projekt není zapotřebí povolení k nakládání s vodami nebo
stavební povolení či ohlášení k vodním dílům, je povinnou přílohou čestné prohlášení
(součást formuláře ţádosti o dotaci). Doporučuje se výše uvedené čestné prohlášení
zkonzultovat se stavebním úřadem, nebo si vyţádat stanovisko stavebního
úřadu/vodoprávního úřadu, ţe pro daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zapotřebí stavebního povolení ani
ohlášení stavby/pro daný projekt není dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) zapotřebí povolení k nakládání s vodami nebo stavební
povolení či ohlášení k vodním dílům - prostá kopie.
3) Stanovisko MŢP k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, které vydává příslušné
krajské středisko AOPK50, ţe projekt vodohospodářské infrastruktury leţí mimo území
vyţadující zvláštní ochranu (NP a CHKO včetně jejich ochranných pásem, lokality
soustavy Natura 2000) a mimo povodí vodního díla Nové Mlýny, nebo toto území
50

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
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významně neovlivňuje (dle závazného vzoru v příloze 1 tohoto Opatření) – prostá kopie.
4) Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce se
zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje (PRVKÚK) – prostá
kopie.
5) Stanovisko územně příslušného vodoprávního úřadu, ţe území řešené projektem neleţí
v ochranném pásmu vodních zdrojů a CHOPAV51 – prostá kopie.
Pouze pro záměr c):
6) V případě, ţe obec dosud nemá územní plán resp. ţe územně plánovací dokumentace byla
schválena před 1.7.1992, je povinnou přílohou čestné prohlášení (součást formuláře
ţádosti o dotaci).
7) Doklad o splnění kvalifikačních poţadavků na pořizovatele ve smyslu § 24 nebo § 189,
odst. 3, popřípadě ve spojení s § 195 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), kterým je:
- doklad o splnění kvalifikačních poţadavků úředníka obecního/městského úřadu, nebo
- doklad o zajištění pořízení příslušným úřadem územního plánování, nebo
- smlouva o zajištění pořizování a doklad o splnění kvalifikačních poţadavků fyzické
osoby, která bude pořizování zajišťovat, nebo
- veřejnoprávní smlouva ve smyslu § 6, odst. 2 stavebního zákona a doklad o splnění
kvalifikačních poţadavků úředníka obecního/městského úřadu, s kterým je
veřejnoprávní smlouva uzavřena – prostá kopie.
8) Smlouva s odborníkem – architektem s autorizací pro územní plánování dle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů včetně čísla autorizace,
obsahující i etapizaci (rozsah a rozpočet projektu) – prostá kopie.
9) Schválené zadání územního plánu včetně výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení; při
postupu podle § 188, odst. 1 stavebního zákona se zadání nedokládá a doloţí se výpis
z usnesení zastupitelstva o pořízení územního plánu – prostá kopie.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
1) Doklad o oprávnění k provozování vodovodu a/nebo kanalizace dle § 6, zákona č.274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích) v případě, ţe v rámci projektů zaměřených na
výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat
sama obec/svazek obcí; D jinak C.
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CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
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Podopatření III.2.1.2 – Občanské vybavení a sluţby
Popis podopatření
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a sluţeb v obcích v oblasti veřejné
správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních sluţeb, spolkových činností, předškolní a
mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu
posílení sounáleţitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na
zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních
organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují
lokální identitu a mezilidské vztahy.
Záměry
Opatření není členěno na záměry
Definice příjemce dotace
-

-

obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svazek obcí
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdruţení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace)
zájmová sdruţení právnických osob, podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a
postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboţenských společnostech).

Kritéria přijatelnosti
1) V případě způsobilých výdajů z kódu 971 „Prodejna smíšeného zboţí, stabilní stánky,
pošta“ lze realizovat projekt pouze v reţimu „de minimis“; C.
2) V případě nákupu mikrobusu/minibusu můţe být ţadatelem pouze obec či svazek obcí.
Projekt musí být realizován v reţimu „de minimis“. Efektivita pořízení
mikrobusu/minibusu musí být uvedena v projektu.; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) V případě investic do staveb v rámci projektu, který je podán jako projekt nezakládající
veřejnou podporu, můţe ţadatel tyto stavby pronajmout jinému subjektu jen v případě
aktivit ve veřejném zájmu a pronajímatel je povinen vybrat nájemce (provozovatele)
v rámci transparentního výběrového řízení; smlouvu o pronájmu předloţí ţadatel při
kontrole na místě; C.
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2) Kapacita pořizovaného mikro/ minibusu musí být 6 – 22 osob k sezení + řidič; C.
3) V případě nové výstavby či stavební obnovy budov a ploch pro církevní aktivity se nesmí
jednat o kulturní dědictví venkova (tyto výdaje jsou podpořeny v rámci opatření III.2.2);
C.
Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace závisí na zvoleném reţimu podpory.
Podpora můţe být poskytnuta:
a) v reţimu „de minimis“ viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory.
maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
b) nezakládající veřejnou podporu
maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
c) na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách – projekty musí být v souladu
s podmínkami nařízení Komise 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem
(obecné nařízení o blokových výjimkách)52. Maximální výše dotace – viz kapitola II
Charakteristika reţimů podpory.
Způsobilé výdaje
-

výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí:
• v oblasti sociální infrastruktury
k zajištění občanského vybavení v oblasti sociálních sluţeb (§ 40 pečovatelská sluţba, § 44
odlehčovací sluţby, § 45 centra denních sluţeb, § 46 denní stacionář, § 47 týdenní
stacionář, § 48 domovy pro osoby se zdravotním postiţením, § 49 domovy pro seniory, §
50 domovy se zvláštním reţimem, § 51 chráněné bydlení, § 54 raná péče, § 57 azylové
domy,§ 58 domy na půl cesty, § 59 kontaktní centra, § 61 nízkoprahová denní centra, § 62
nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, § 63 noclehárny, § 65 a § 66 sociálně aktivizační
sluţby, § 67 sociálně terapeutické dílny, § 68 terapeutické komunity a § 70 sociální
rehabilitace zákona č. 108/2006 o sociálních sluţbách) včetně doprovodných stravovacích
zařízení
• v oblasti kulturní infrastruktury
pro kulturní a spolkovou činnost (např. centra společenského ţivota, kulturní a spolkové
domy, víceúčelové objekty - dům kultury a sluţeb, klubovny, knihovny apod.)
• v oblasti péče o děti
k zajištění péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích
zařízení a hřišť s příslušným vybavením (např. prolézačky, skluzavky)
• v oblasti vzdělávání
k zajištění občanského vybavení a sluţeb v oblasti školství (venkovské školy) včetně
doprovodných stravovacích zařízení

52

Úř. věst. L 214, 9. 8. 2008, s. 3
81

• v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit
k zajištění občanského vybavení a sluţeb v oblasti zdravotnictví (ordinace lékaře), pro
sportovní, volnočasové aktivity a tělovýchovu (např. hřiště, tělocvičny, kuţelny,
víceúčelová sportovně-společenská centra) včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC,
občerstvení, lavičky, stoly), přestavba a rekonstrukce stávajících objektů a ploch, které
slouţily původně jiným účelům,
• v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, integrovaných informačních a školících
center s vyuţíváním ICT a budov hasičských zbrojnic
• v souvislosti s církevními aktivitami
k modlitbám, církevním obřadům a zabezpečení chodu církví apod. (např. kaple,
modlitebny, sborové domy, fary a kostely v případě, ţe nejsou kulturní památkou)
včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, stavebních výdajů na stavební obnovu a/nebo
novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu
(např. vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu, komunikačních
sítí včetně bezdrátových technologií), chodníků, přístupových komunikací, nezbytného
oplocení a osvětlení, venkovního označení (např. informační tabule, panely, poutače) a
parkových úprav
včetně technologie, zařízení, vybavení, hardware, software
-

výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení) budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemípro
základní obchodní vybavenost (prodejna smíšeného zboţí, stabilní stánky) a budovy
pošty

-

nákup mikrobusu/minibusu (pouze v případě, že žadatelem je obec či svazek obcí)

-

nákup staveb souvisejících s projektem

-

nákup pozemků souvisejících s projektem

-

projektová dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh

-

technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh

Číselník způsobilých výdajů
Kód
964
965
966
967
968
969
970
971
972
996
997
998

Způsobilý výdaj
Občanské vybavení v oblasti sociální infrastruktury
Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury
Občanské vybavení v oblasti péče o děti
Občanské vybavení v oblasti vzdělání
Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit
Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a
školících center s vyuţíváním ICT a budov hasičských zbrojnic
Občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami
Prodejna smíšeného zboţí, stabilní stánky, pošta (pouze v reţimu „de minimis“)
Nákup mikrobusu/minibusu (pouze v reţimu „de minimis“)
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektové dokumentace
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999

Technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód

996
997
998
999

Způsobilý výdaj

Limit

Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Nepovolené formy financování
- leasing
Seznam příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
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Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Popis opatření
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udrţováním,
obnovou a zhodnocováním nebo vyuţitím kulturního dědictví venkova, jako například
kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské
krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních
expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a
tradiční lidovou kulturu.
Záměry
a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova
b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
c) stálé výstavní expozice a muzea
Definice příjemce dotace
-

-

obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, svazek obcí
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdruţení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních
fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace)
zájmová sdruţení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí
církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a
postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboţenských společnostech)
fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijatelnosti
Nejsou stanovena další kritéria přijatelnosti.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1. Projekty týkající se evidované kulturní památky musí být v souladu s odborným
stanoviskem Národního památkového ústavu; C.
2. Dotace není určena na výdaje do památek UNESCO a národních kulturních památek; C.
3. V případě restaurování movitých předmětů kulturního dědictví venkova musí být
předměty umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně
vzdělávací nebo náboţenské účely; D, jinak C.
4. V případě záměru b) a c) (vyjma kódu 979 a 980) můţe být dotace poskytnuta pouze na
investiční výdaje, které definuje kapitola 1 obecné části Pravidel IV.1.2.; D jinak K.
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Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Podpora můţe být poskytnuta:
a)
v reţimu „de minimis“ - viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory
b)
nezakládající veřejnou podporu – viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory
Způsobilé výdaje
Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
V případě záměru a) se za kulturní dědictví venkova povaţuje kromě nemovitých a movitých
památek také nehmotné kulturní dědictví (např. staročeské kuchařské recepty, lidové písně,
folklor, vyprávění pamětníků, pověsti, zvyky).
- zpracování studií obnovy a vyuţití kulturního dědictví, restaurátorských průzkumů a
restaurátorských záměrů včetně souvisejících historických průzkumů k zajištění
potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních materiálů a
dokumentace, fotodokumentace), geodetických prací a kartografických prací.
- zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné
památkové zóny včetně souvisejících historických průzkumů k zajištění potřebných
podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních materiálů a dokumentace,
fotodokumentace) geodetických a kartografických prací,
- zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově včetně souvisejících
historických průzkumů k zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-historických
podkladů, archivních materiálů a dokumentace, fotodokumentace), geodetických a
kartografických prací,
- publikační činnost ve vztahu k výstupům projektu a propagace projektu prostřednictvím
letáků, broţur, internetových stránek apod.
Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
V případě záměru b) se kulturním dědictvím venkova rozumí nemovité památky, např.
zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, kaple, radnice, stavby lidové architektury, zemědělské
usedlosti, špýchary, technické památky - staré kovárny, vodní hamry, pily, mlýny, drobná
sakrální architektura – kapličky, kříţové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a
obcí – boţí muka, smírčí kříţe, sochy a sousoší svatých včetně skupin stromů, rozcestníky,
pomníky obětem válek, busty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny,
historické mostky, rodné domy významných osobností, včetně doprovodné zeleně a historické
parky, zahrady, aleje, skupiny stromů i solitéry a movité památky, např. hudební nástroje,
kostelní zvony,obrazy, knihy, sochy, drobné stavby v krajině, které nejsou zaneseny v katastru
nemovitostí, historický nábytek.
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), a
zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, včetně:
- rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, sítí technické infrastruktury v nezbytném
rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m,
přípojky elektřiny, plynu, zabezpečovacího zařízení, komunikačních sítí včetně
bezdrátových technologií),
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-

-

-

-

- chodníků, přístupových komunikací, nezbytného oplocení a osvětlení, venkovního
označení (informačních tabulí, panelů, poutačů), parkovišť pro návštěvníky a
parkových úprav (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů na osivo,
nákup a výsadba květin a dřevin a na ošetření stávajících dřevin), nezbytného
venkovního mobiliáře jako např. laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, zábradlí,
solitérních hracích prvků, které slouţí k dotvoření celkového charakteru veřejného
prostranství
obnova historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin (např.
zahradnické a sadovnické práce a úpravy, terénní úpravy, revitalizace a konzervace
věkovitých dřevin, opravy a/nebo výstavba stavebně-technických prvků – např.
obvodových a opěrných zdí, teras, vstupních bran, parkových cest, altánů, fontán, jezírek),
včetně:
- rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, stavebních výdajů na stavební obnovu a/nebo
novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci
projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu,
zabezpečovacího zařízení, komunikačních sítí včetně bezdrátových technologií),
- chodníků, přístupových komunikací, nezbytného oplocení a osvětlení, venkovního
označení (informačních tabulí, panelů, poutačů), parkovišť pro návštěvníky a
parkových úprav (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů na osivo,
nákup a výsadba květin a dřevin), nezbytného venkovního mobiliáře jako např.
laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, zábradlí, solitérních hracích prvků, které
slouţí k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství,
restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova - významných děl
výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách
zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboţenské účely
(například obrazy, sochy, varhany, zvony, hudební nástroje),
zpracování studií obnovy a vyuţití kulturního dědictví, záchranných archeologických
průzkumů, restaurátorských zpráv, restaurátorských průzkumů a restaurátorských
záměrů,programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné
památkové zóny včetně souvisejících historických průzkumů k zajištění potřebných
podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních materiálů a dokumentace,
fotodokumentace) a geodetických prací nezbytných pro realizaci projektu – způsobilé
výdaje mohou být realizovány od 1.1.2007 do data podání Ţádosti o dotaci na MAS,
nákup staveb souvisejících s projektem,
nákup pozemků souvisejících s projektem,

Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea
V případě záměru c) lze poskytnout dotaci např. na Vesnické muzeum, Dům starých časů,
Dům zaniklých řemesel, Rodný dům slavného rodáka, Archeoskanzen) s nabídkou místních
kulturních a historických zajímavostí, rarit, kuriozit s vazbou na místní historii, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu (např. expozice a muzea zaměřená na ţivotní styl,
lidovou architekturu, umění, historii, zemědělství, lesnictví, hornictví, sklářství, rybářství,
myslivost, technické památky, řemesla).
- stavební výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace,
statické zabezpečení) budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou
místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, včetně:
- rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, stavebních výdajů na stavební obnovu a/nebo
novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci
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-

-

projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 50 m, přípojky elektřiny, plynu,
komunikačních sítí včetně bezdrátových technologií),
- chodníků, přístupových komunikací, nezbytného oplocení a osvětlení, venkovního
označení - informačních tabulí, panelů, poutačů a parkových úprav, nezbytného
venkovního mobiliáře jako např. laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, zábradlí,
solitérních hracích prvků, které slouţí k dotvoření celkového charakteru veřejného
prostranství
výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro realizaci výstavních expozic a
muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu včetně:
- zařízení a vybavení nutného pro provoz – např. výstavních vitrín, panelů,
informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky –
hardware, software, zabezpečovacího zařízení,
muzejní exponáty,
nákup staveb souvisejících s projektem,
nákup pozemků souvisejících s projektem.

Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry
-

projektová dokumentace:viz příloha 4 Společných příloh.
technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh.

Číselník způsobilých výdajů
Záměr a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova
Kód
973
974
975
976
998

Způsobilý výdaj
výdaje na vypracování studií obnovy a vyuţití kulturního dědictví venkova
výdaje na vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů
péče o území
výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví venkova
publikační činnost a propagace projektu
projektová dokumentace

Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
Kód
977
978
979
980
981
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, ploch,
kulturních objektů a prvků
výdaje na revitalizaci historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních
dřevin
výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem
zpracování studií
restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova
nákup staveb souvisejících s projektem
nákup pozemků souvisejících s projektem
projektová dokumentace
technická dokumentace
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Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea
Kód
982
983
984
985
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
stavební výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu budov a ploch pro realizaci
výstavních expozic a muzeí
investiční výdaje na zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice
výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro realizaci výstavních expozic a
muzeí
muzejní exponáty
nákup staveb souvisejících s projektem
nákup pozemků souvisejících s projektem
projektová dokumentace
technická dokumentace

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
976
980
985
996
997
998
999

Způsobilý výdaj
Publikační činnost a propagace projektu
Zpracování studií
Muzejní exponáty
Nákup staveb souvisejících s projektem
Nákup pozemků souvisejících s projektem
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
20 % způsobilých výdajů
80 000 Kč/projekt
50 000 Kč/projekt
10 % způsobilých výdajů
10 % způsobilých výdajů
20 000 Kč/projekt
80 000 Kč/projekt

Nepovolené formy financování
- leasing
- věcné plnění ze strany ţadatele/příjemce dotace
Seznam příloh specifických pro opatření/podopatření
Přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13 obecné části
Pravidel opatření IV.1.2.
a)

Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C

3) Doklad, ţe předmětem dotace je kulturní dědictví venkova - výpis z registru kulturních
památek (téţ elektronický), stanovisko/posudek příslušného pracoviště Národního
památkového ústavu, stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhodnutí
zastupitelstva obce, rady obce – pouze pro záměr b) – prostá kopie.
4) Záměr obnovy, restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr, program regenerace
památkově chráněných území, plán péče o krajinné památkové zóny nebo souhlas
s projektem od orgánu, který objekt prohlásil za kulturní dědictví venkova apod. – pouze
pro záměr b) – prostá kopie.
5) Závazné stanovisko k obnově objektu kulturního dědictví vydané obecním úřadem obce
s rozšířenou působností či stanovisko k projektu vydané obecním úřadem nebo odborný
posudek odborně způsobilé osoby – pouze pro záměr b) – prostá kopie.
6) V případě evidovaných kulturních památek písemné vyjádření/odborné stanovisko
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Národního památkového ústavu – pouze pro záměr b) - prostá kopie.
b)

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.

c)

Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
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Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace
Popis opatření
Podpora je zaměřena na vzdělávání hospodářských subjektů53 působících na venkově v
oblastech podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské
povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje
vesnic, občanského vybavení a sluţeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova).
Účastníci nehradí ţádné poplatky spojené s účastí na vzdělávací akci.
Definice příjemce dotace
-

obec
svazek obcí
neziskové organizace s právní subjektivitou

Kriteria přijatelnosti
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Projekt nezahrnuje instruktáţní kurzy a vzdělávání, které jsou součástí běţných
vzdělávacích programů nebo systémů na středoškolské nebo vyšší úrovni (dle čl. 58 NR
1698/2005); C.
2) Vzdělávanými subjekty jsou hospodářské subjekty57 působící v oblastech, na něţ se
vztahuje osa III; C.
Další podmínky (závazné podmínky pro hlavní i vedlejší opatření)
Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Účastníci nehradí náklady spojené se vzděláváním (do těchto nákladů nespadá stravné a
ubytování účastníků, s výjimkou ubytování během exkurze a případné další náklady, které
nejsou způsobilým výdajem); C.
2) Projekt můţe být sloţen z více akcí (akcí se rozumí část vzdělávacího projektu určená
jedné neměnné skupině účastníků). Jednu vzdělávací akci v rámci vzdělávacího projektu
musí absolvovat nejméně 12 přihlášených účastníků (výjimkou mohou být kurzy
zaměřené na výpočetní techniku, kde je stanovena minimální hranice 6 přihlášených
účastníků). V případě, ţe se akce zúčastní méně účastníků neţ stanovený limit, nebude
příslušná akce proplacena.
3) Účastníkům vzdělávací akce bude po ukončení akce vydáno osvědčení o absolvování
(vzor ke staţení na www.szif.cz); C.
4) Organizátor vzdělávacího projektu/akce (můţe jím být i zaměstnanec samotného příjemce
dotace) můţe při přípravě a realizaci projektu/akce vyuţít pomoc administrativních

53

Hospodářskými subjekty rozumíme pouze osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby, které podnikají na
základě ţivnostenského oprávnění nebo jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzické
a právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány v evidenci zemědělských podnikatelů a
obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
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5)

6)

7)

8)

9)

pracovníků, a to v počtu max. jeden pracovník na kaţdých skutečně započatých dvacet
účastníků vzdělávací akce.
Příjemce dotace doloţí v případě mzdových nákladů realizovaných vlastními zdroji (tzn.
zaměstnanci příjemce dotace) při kontrole na místě existenci pracovně-právního vztahu
pracovními smlouvami, dohodami o pracovní činnosti nebo dohodami o provedení práce;
D.
Ţadatel/příjemce dotace je povinen nejpozději 1 týden před konáním první vzdělávací
akce, doloţit na příslušný RO SZIF upřesněný časový plán vzdělávacích akcí, který bude
obsahovat konkrétní místo realizace vzdělávací akce, den a čas jejího konání. Tato
povinnost platí pouze v případě, ţe se časový plán změnil oproti údajům uvedeným v
projektu; A.
Změnu místa realizace, dne a času vzdělávací akce je povinen ţadatel/příjemce dotace
oznámit vţdy, a to telefonicky nebo e-mailem nejpozději jeden den před původně
plánovaným konáním vzdělávací akce a následně písemně Hlášením o změnách
doručeným na RO SZIF, jinak nebude příslušná akce proplacena.
Pokud ţadatel/příjemce dotace za závaţných důvodů zruší akci v den jejího plánovaného
konání, musí to ještě týţ den oznámit příslušnému RO SZIF alespoň telefonicky nebo emailem a následně písemně Hlášením o změnách. Závaţným důvodem se rozumí
nedostavení se lektora, nedostavení se potřebného počtu účastníků a nemoţnost uskutečnit
akci v daném místě z důvodu váţné přírodní katastrofy nebo technické nezpůsobilosti
objektu. Jiné neţ vyjmenované důvody nejsou přípustné. Zrušenou akci můţe nahradit.
Náklady spojené s organizací akce, která byla zrušena, proplaceny nebudou.
V případě e-learningu a jiných neprezenčních metod vzdělávání je ţadatel/příjemce dotace
povinen zajistit prokazatelnost účasti uváděných osob; D jinak K.

Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace činí 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována v reţimu de minimis - viz kapitola II Charakteristika reţimů podpory
Způsobilé výdaje
-

náklady na pronájem sálu, učebny (v rámci praktické výuky náklady na prostory a
zařízení), kde se bude vzdělávací akce konat
technické zabezpečení – náklady spojené s pronájmem a pouţíváním informační techniky
a technologií, pronájmem software, pronájmem techniky a technologií nezbytných k
realizaci vzdělávacích akcí, audiovizuální techniky a překladatelských souprav
výdaje spojené s tvorbou a poskytováním studijních materiálů a materiálů/vybavení
potřebných k praktické výuce (včetně e-learning apod.)
nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu
výdaje spojené s vlastní organizací semináře
- mzdové náklady na organizátora a administrativní pracovníky (včetně výdajů na
stravné, ubytování a cestovních nákladů), kteří se podílejí na přípravě a realizaci
vzdělávacího projektu, výdaje spojené s poskytnutím propagačních a informačních
materiálů - náklady spojené s propagací v médiích, propagační letáky, tisk plakátů a
jejich distribuce, náklady spojené s přípravou, tiskem (výrobou) a distribucí
informačních materiálů poskytovaných v rámci konaného odborného semináře, CD,
DVD
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-

-

prostřednictvím vlastních zdrojů, tj. vlastních zaměstnanců ţadatele – pracovní vztah
je ošetřen smluvní formou za účelem realizace projektu (nebudou hrazené běţné
reţijní náklady)
- výdaje na odbornou činnost lektorů (přednášejících) včetně zahraničních – náklady
spojené se zajištěním kvalifikovaných a odborných přednášejících a vyučujících
(stravné, ubytování, lektorné a cestovní náklady)
výdaje spojené se zajištěním překladů (odborné zahraniční publikace), výdaje spojené se
zajištěním tlumočníka (stravné, ubytování, cestovní náklady, tlumočení)
výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze (doprava účastníků z místa vzdělávání do
místa exkurze a v místě exkurze, případné vstupné, ubytování organizátorů a účastníků)
výdaje spojené s poskytnutím místnosti (energie, poplatky) ve vlastnictví ţadatele podloţené fakturou
projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr,
marketingová studie, zadávací řízení)

Způsobilé výdaje
Kód
844
845
847
848
849
850
851
852
998

Způsobilý výdaj
výdaje spojené s poskytnutím místnosti (energie, poplatky) ve vlastnictví ţadatele podloţené fakturou
výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze (ubytování a cestovní náklady pro
účastníky vzdělávací aktivity)
výdaje spojené se zajištěním překladů a/nebo tlumočníka (stravné, ubytování,
doprava, tlumočení)
výdaje spojené s vlastní organizací semináře (prostřednictvím vlastních zdrojů či
dodavatelsky) včetně výdajů na odbornou činnost lektorů
nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu
výdaje spojené s tvorbou a poskytováním studijních materiálů a materiálů/vybavení
potřebných k praktické výuce (včetně e-learning apod.)
technické zabezpečení – náklady spojené s pronájmem a pouţíváním informační
techniky a technologií, pronájem software, pronájmem techniky a technologií
nezbytných k realizaci vzdělávacích akcí, audiovizuální techniky a překladatelských
souprav
náklady na pronájem sálu, učebny (rovněţ v rámci praktické výuky náklady na
prostory a zařízení)
projektová dokumentace (zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský
záměr, marketingová studie, zadávací řízení)

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů:
Kód
845
847

Způsobilý výdaj
Maximální hodnota
výdaje spojené s pořádáním odborné exkurze max. 20 % ze způsobilých výdajů
překlad z cizího jazyka do ČJ 350
výdaje spojené se zajištěním překladů
Kč/normostrana
stravné: 200 Kč/den
výdaje spojené se zajištěním tlumočníka
ubytování: 1 500 Kč/osoba a noc
(stravné, ubytování, doprava, tlumočení)
doprava: 10 Kč/km (v rámci ČR)
tlum
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očení 1250 Kč/hodina tlumočení

848

výdaje spojené s vlastní organizací semináře
– mzdové náklady na organizátora a
administrativní pracovníky, kteří se podílejí
na přípravě a realizaci vzdělávacího projektu
(včetně stravného, ubytování a dopravy) a
výdaje spojené s poskytnutím propagačních
a informačních materiálů
výdaje na odbornou činnost lektorů
(přednášejících) včetně zahraničních
(stravné, ubytování, doprava, lektorné)

849
852
998

nákup kancelářských potřeb ve vztahu k
předmětu projektu
náklady na pronájem sálu, učebny (rovněţ v
rámci praktické výuky náklady na prostory a
zařízení)
projektová dokumentace

stravné: 200 Kč/den
ubytování: 1 500 Kč/osoba a noc
doprava: 10 Kč/km (v rámci ČR)
lektorné: 1 500 Kč/hodina výuky (v
částce je zahrnut čas potřebný na
přípravu)
max. 5 % ze způsobilých výdajů
pronájem učebny (místnost do 25 osob)
500 Kč/hod
pronájem sálu 1500 Kč/hod
20 000 Kč

Nepovolené formy financování
- leasing
- věcné plnění
Nezpůsobilé výdaje
- doprava účastníků vzdělávací aktivity (kromě dopravy v rámci exkurze)
- ubytování (kromě ubytování v rámci exkurze) a stravování účastníků vzdělávání
- kauce za pronájem
Seznam povinných příloh
Níţe uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o dotaci; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
Nejsou stanoveny další povinné přílohy.
c) Povinné přílohy předkládané při podání Ţádosti o proplacení výdajů
1) Vyplněné prezenční listiny za kaţdou jednotlivou akci (povinné údaje: celé jméno,
telefonní kontakt, v případě prezenční formy vzdělávání také podpis) – prostá kopie
(moţno vrátit příjemci dotace); D jinak K.
2) Vzory vydaných osvědčení v rámci projektu - originál; D jinak C.
3) V případě mzdových nákladů realizovaných:
1. vlastními zdroji příjemce dotace (zaměstnanci):
a) výplatní a zúčtovací listiny – prostá kopie; D jinak K,
b) pracovní výkazy (v případě zaměstnance, který se na realizaci projektu podílí
pouze částí svého pracovního úvazku) – prostá kopie; D jinak K,
2. dodavatelsky: účetní/daňové doklady (faktury); D jinak K.
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V. Platnost a účinnost
Metodika se vztahuje na administraci ţádostí zaregistrovaných v rámci 13. kola příjmu
ţádostí Programu rozvoje venkova a případně následujících kol dokud nedojde ke změně této
Metodiky. Tato Metodika nabývá platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství
ČR a nabývá účinnosti dne 3. 3. 2011 (po ukončení 12. kola příjmu Ţádostí o dotaci a zároveň
po schválení změn Programového dokumentu ze strany Evropské Komise).

V Praze dne 16. 8. 2011

Ing. Ivan Fuksa v.r.
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VI. Seznam společných příloh
1) Mapa regionů NUTS II a adresy regionálních odborů SZIF
2) Povinná preferenční kritéria
3) Údaje potřebné pro posouzení Ţádosti o dotaci, které budou vyplňovány do formuláře
Ţádosti o dotaci
4) Poloţky způsobilých výdajů Projektová a Technická dokumentace dle zvoleného reţimu
podpory
5) Metodika stanovení výdajů, na které můţe být poskytnuta dotace, v případě vyuţití části
objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely neţ jsou cíle a
účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření / podopatření
6) Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků
7) PŘÍLOHA I Smlouvy o zaloţení ES (SEZNAM podle článku 32 Smlouvy o zaloţení ES)
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Příloha 1

Mapa regionů NUTS 2

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

Název RO SZIF
Praha a Střední Čechy
České Budějovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Opava

Adresa
budova ÚZEI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Horní náměstí 2, 746 57 Opava

Jednotná doba pro příjem ţádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova platná pro
všechna RO SZIF.
pracovní doba
pondělí, středa

7:30 – 16:30

úterý, čtvrtek

7:30 – 15:00

pátek

7:30 – 13:00
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Příloha 2

Povinná preferenční kritéria
Preferenční kritéria jsou stanovena u jednotlivých Fichí. Povinně u kaţdé Fiche jsou bodově
zvýhodněny následující skutečnosti. Způsob a míra zvýhodnění těchto kritérií je ponechán na
MAS.
Vytvoření kaţdého nového trvalého pracovního místa (v případě, ţe příjemce
dotace obdrţí v tomto kritériu body, musí vytvořit nové pracovní místo, dle níţe
uvedené metodiky)
Uplatňování inovačních přístupů.
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu zaloţené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
Zaměření dopadů projektu na ţeny.
V případě, ţe je hlavním opatřením dané Fiche opatření I.1.3.2., je při posuzování
kritéria přijatelnosti „inovace“ nutné hodnotit dle následujících bodů:
1)
1.1
1.2
1.3
2)
2.1
2.2

Inovace pouze pro předkladatele projektu.
Inovace pro dané odvětví v České republice.
Jedná se o vývoj zcela nového výrobku (sloţení i obal).
Jedná se o nový technologický proces balení, nový typ obalu přispívající ke zvýšení
jakosti výrobku.
Jedná se o vývoj nové technologie zpracování suroviny (kromě balení).

3)
Projekt řeší prodlouţení trvanlivosti výrobku jinou cestou neţ pouţitím konzervačních
látek (dlouhodobé plnění nadstandardních poţadavků obsahu mikroorganismů ve finálním
výrobku, výroba sterilních výrobků, balení v ochranné atmosféře).
4)
Jedná se o obaly zachovávající původní vlastnosti a charakter suroviny (neprodluţuje
pouze trvanlivost).
5)
hodnocení spolupracujícího subjektu (reference z minulosti, patrná minimálně
dvouletá činnost subjektu v příslušném oboru).
Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst
Nově vytvořené pracovní místo:
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním reţimu 38,75 hodiny
týdně, v třísměnném a nepřetrţitém pracovním reţimu 37,5 hodiny týdně a v případě, ţe se
jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
V případě např. sezónních pracovníků či kratší stanovené pracovní doby se odpracované
hodiny za kalendářní rok přepočítávají na ekvivalentní počet pracovníků, tzn. pracovníků se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním reţimu 38,75 hodiny
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týdně a v třísměnném a nepřetrţitém pracovním reţimu 37,5 hodiny týdně a v případě, ţe se
jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
Období, ve kterém je ţadatel povinen dodrţovat závazek počtu nově vytvořených pracovních
míst, začíná běţet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běţí po dobu lhůty
vázanosti projektu na účel.54Deklarovaný počet nově vytvořených pracovních míst musí být
dodrţen za kaţdý jednotlivý kalendářní rok v době vázanosti projektu na účel. V případě, ţe
v době vázanosti projektu na účel nastane období kratší neţ celý kalendářní rok, pak bude pro
výpočet nově vzniklých pracovních míst brána odpovídající poměrná část roku.
Nedodrţení vytvoření a udrţení počtu nově vytvořených pracovních míst, které ţadatel
deklaroval do ţádosti o dotaci během lhůty vázanosti na účel, je bráno jako porušení
výběrových kritérií se sankcí C.
Možnosti prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst:
Vznik nově vytvořených pracovních míst se ve lhůtě vázanosti projektu na účel sleduje buď
na projekt: reţim a) nebo na celý podnik: reţim b).
Do ţádosti o proplacení příjemce dotace uvede, podle jakého reţimu se rozhodl prokázat
vznik nově vytvořených pracovních míst. Druh reţimu, podle kterého se příjemce dotace
rozhodl prokazovat vznik nových pracovních míst nelze měnit během lhůty vázanosti projektu
na účel.
Reţim a)
Nově vytvořené pracovní místo vzniklé realizací projektu musí být obsazeno
zaměstnancem, který nepracoval v době kratší neţ dvanáct měsíců před datem nástupu do
zaměstnání, tj. vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce dotace.
V pracovní smlouvě zaměstnance musí být uvedeno místo výkonu práce, druh práce a
stanovená pracovní doba. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci docházky zaměstnanců na
nově vzniklých pracovních místech.
Reţim b)
V případě záměru zaměstnavatele obsadit nově vytvořené pracovní místo
vzniklé realizací projektu zaměstnancem, který pracuje či pracoval v době kratší neţ dvanáct
měsíců před datem vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce
dotace, se přílohou k ţádosti o proplacení zjišťuje průměrný stav (aritmetickým průměrem)
zaměstnanců příjemce dotace za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předloţením
ţádosti o proplacení a jejich následný celkový nárůst a udrţení po dobu lhůty vázanosti
projektu na účel.

54

Ţadatel můţe vytvořit nové pracovní místo kdykoli po podání Ţádosti o dotaci na MAS v průběhu realizace
projektu, ale nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace
98

Příloha 3

Údaje potřebné pro posouzení Ţádosti o dotaci, které budou vyplňovány do
formuláře Ţádosti o dotaci
Údaje o MAS a Fichi
Reţim podpory
Název projektu
- Uveďte stručný a výstiţný název projektu
Údaje o ţadateli
- Uveďte název/jméno ţadatele
- Uveďte adresu/sídlo ţadatele
- Uveďte statutární zástupce/zástupci
- Uveďte rodné číslo/ IČ, DIČ
Struktura financování projektu
Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje
Nezpůsobilé výdaje
Způsobilé výdaje
Popis projektu - všeobecná strana
Popis projektu
- stručně popište projekt
Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu
- Popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje
- uveďte podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu
Cíle projektu
- popište, jakým způsobem přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného
problému
- Popište inovativnost projektu
Celkový harmonogram projektu
- uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu
Termín předloţení Ţádosti o proplacení
Místa realizace projektu
- vymezte místa realizace projektu
Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací
- uveďte kontakt na odpovědnou osobu
Popis projektu - specifická strana
Realizace projektu
- stručně shrňte výsledky projektu
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Technické řešení projektu
- věcně popište technické řešení projektu - popis konkrétních činností, věcné plnění
Fotodokumentace
- v případě, ţe se projekt týká obnovy, rekonstrukce (restaurování), modernizace
nemovitých a movitých věcí
Výsledky projektu
- stručně shrňte výsledky projektu
Rozpis jednotlivých kódů
- stručně uveďte obsah jednotlivých kódů způsobilých výdajů projektu
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
Indikátory
Specifika opatření
Čestné prohlášení
Preferenční kritéria
Seznam příloh
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Příloha 4

Poloţky způsobilých výdajů Projektová a Technická dokumentace dle
zvoleného reţimu podpory
A. Projekty nezakládající veřejnou podporu
projektová dokumentace: zpracování Ţádosti o dotaci a příloh, podnikatelský záměr, studie
proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení
technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a poloţkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po
dokončení stavby, dokumentace ke stavebnímu řízení (tj. dokumentace potřebná pro vydání
stavebního povolení, pro územní řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem),
odborné posudky ve vztahu k ţivotnímu prostředí, technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta
B. Projekty podpořené v reţimu „de minimis“
projektová dokumentace: zpracování Ţádosti o dotaci a příloh, podnikatelský záměr, studie
proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení
technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a poloţkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po
dokončení stavby, dokumentace ke stavebnímu řízení (tj. dokumentace potřebná pro vydání
stavebního povolení, pro územní řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem),
odborné posudky ve vztahu k ţivotnímu prostředí, technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta
C. Projekty podpořené na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách
projektová dokumentace: zadávací řízení
technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a poloţkový
rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby
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Příloha 5

Metodika stanovení způsobilých výdajů v případě vyuţití části
objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely
neţ jsou cíle a účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/
podopatření
V případě vyuţití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely neţ jsou cíle a
účel příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření/podopatření, je nutné toto uvést v
elektronické Ţádosti o dotaci. Způsobilé výdaje se určí následujícím způsobem:
Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouţí pouze jiným
potřebám neţ účelu a cílům příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření / podopatření nelze
podpořit – nezpůsobilé výdaje
Pokud výdaje projektu (týká se i dílčích konstrukčních částí stavby) na stavební práce,
materiál, technologie budov, společně slouţí jak pro účely projektu, tak i pro jiné vyuţití, pak
se tyto výdaje nazývají společné výdaje. Mezi společné výdaje lze zařadit zejména výdaje na
technická zařízení staveb, technickou infrastrukturu, příjezdové komunikace a střešní
konstrukce. Při výskytu společných výdajů lze postupovat dvěma způsoby:
A) Veškeré společné výdaje se zahrnou do nezpůsobilých výdajů
B) Pouţije se vzorec:
v
v

x

y

z, kde

v je podlahová plocha objektu/kapacita vybavení, která slouţí k realizaci cíle a účelu
příslušného hlavního nebo vedlejšího opatření / podopatření
x je podlahová plocha objektu/kapacita vybavení, která slouţí k jiným účelům
y jsou náklady na společné výdaje, vyjma pouţitého zařízení a DPH, na které nelze
poskytnout dotaci
z jsou způsobilé výdaje ze společných výdajů
Pozn. společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují.
Pozn. SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyţádat účetní doklady k prokázání finanční
výše hodnoty y.
Pozn. plochy v a x ţadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace
předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení nebo v povinné příloze
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie.
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Příloha 6

Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků
Příloha I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), Úř. věstL 214, 9. 8. 2008, s. 3
Definice malých a středních podniků
Článek 1
Podnik
Podnikem se rozumí kaţdý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho
právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné
podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdruţení, která
běţně vykonávají hospodářskou činnost.
Článek 2
Počet zaměstnanců a finanční prahy vymezující kategorie podniků
– Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků je sloţena z podniků, které
zaměstnávají méně neţ 250 osob a jejichţ roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo
jejichţ bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
– V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky,
které zaměstnávají méně neţ 50 osob a jejichţ roční obrat nebo bilanční suma roční
rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
– V rámci kategorie malých a středních podniků jsou mikropodniky vymezeny jako
podniky, které zaměstnávají méně neţ 10 osob a jejichţ roční obrat nebo bilanční suma
roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
Článek 3
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních
hodnot
1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské
podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.
2. „Partnerské podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (mateřský
podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky ve smyslu
odstavce 3, 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného
podniku (dceřiný podnik).
Podnik však můţe být zařazen mezi nezávislé podniky a nemá tedy ţádný partnerský podnik,
přestoţe je následujícími investory tento práh 25 % dosaţen nebo je překročen, za
předpokladu, ţe tito investoři nejsou jednotlivě ani společně propojeni ve smyslu odstavce 3 s
dotyčným podnikem:
a) veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny
jednotlivců provozující běţnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu
(business angels), které investují vlastní kapitál do nekotovaných podniků, za
předpokladu, ţe celkové investice těchto business angelsdo stejného podniku nepřekročí 1
250 000 EUR;
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b) univerzity nebo nezisková výzkumná střediska;
c) institucionální investoři včetně fondů pro regionální rozvoj;
d) samostatné místní orgány s ročním rozpočtem niţším neţ 10 milionů EUR a s méně neţ
5 000 obyvatel.
3. „Propojenými podniky“ se rozumějí podniky, mezi nimiţ existuje některý z následujících
vztahů:
d) podnik vlastní většinu hlasovacích práv, která náleţejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném podniku;
e) podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného podniku;
f) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy
uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské
(společenské) smlouvě (listině) nebo ve stanovách tohoto podniku;
g) podnik, který je akcionářem nebo společníkem jiného podniku, ovládá sám, v
souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného
podniku, většinu hlasovacích práv, náleţejících akcionářům nebo společníkům,
v daném podniku.
Předpokládá se, ţe rozhodující vliv není uplatňován, pokud investoři uvedení v odst. 2
druhém pododstavci nejsou zapojeni přímo či nepřímo do řízení daného podniku, aniţ jsou
tím dotčena jejich práva jakoţto akcionářů nebo společníků.
Podniky, mezi nimiţ a jedním či více dalšími podniky nebo mezi nimiţ a některým z
investorů uvedených v odstavci 2 existuje některý ze vztahů popsaných v prvním pododstavci,
jsou rovněţ povaţovány za propojené.
Podniky, které mají jeden či více takových vztahů s fyzickou osobou nebo se skupinou
fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéţ povaţovány za propojené podniky, pokud
svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném relevantním trhu nebo na
sousedních trzích.
Za „sousední trh“ se povaţuje trh pro výrobky nebo sluţby, který navazuje na relevantní trh.
4. S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůţe být podnik
povaţován za malý nebo střední podnik, jestliţe je 25 % nebo více procent základního
kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě,
jedním či více veřejnými subjekty.
5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení nezávislého podniku, partnerského
podniku nebo propojeného podniku s uvedením údajů týkajících se prahů vymezených v
článku 2. Prohlášení můţe být vydáno i v případě, ţe základní kapitál je rozdělen
způsobem, který neumoţňuje přesné určení toho, kdo jej drţí, v kterémţto případě můţe
podnik v dobré víře prohlásit, ţe můţe oprávněně předpokládat, ţe není vlastněn z 25 % či
z více procent jiným podnikem ani společně podniky vzájemně mezi sebou propojenými.
Tato prohlášení jsou vydávána, aniţ jsou dotčeny kontroly a šetření prováděná podle
vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Společenství.
Článek 4
Údaje pouţité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období
1. Údaji pouţitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se
posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.
Tyto údaje jsou brány v potaz od dne účetní závěrky. Částka zvolená za výši obratu je
vypočítána bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých daní.
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2. V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, ţe počet jeho zaměstnanců za dané
roční období překročil v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků nebo
finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení
středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliţe tyto prahy nejsou překročeny po
dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.
3. V případě nově zaloţených podniků, jejichţ účty dosud nebyly uzavřeny, jsou údaje
pouţité při výpočtu odvozeny z odhadů učiněných v dobré víře v průběhu účetního
období.
Článek 5
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tzn. počtu osob, které
byly v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý
sledovaný rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na
částečný úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává jako
zlomky RPJ. Počet zaměstnanců tvoří:
a) zaměstnanci;
b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou povaţovány za
zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem;
c) vlastníci-vedoucí pracovníci;
d) společníci zapojení do běţné činnosti podniku, kteří vyuţívají finančních výhod
plynoucích z podniku.
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy o učňovském
nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují do počtu zaměstnanců. Délka mateřské nebo
rodičovské dovolené se nezapočítává.
Článek 6
Sestavování údajů o podniku
1. V případě nezávislého podniku jsou údaje včetně počtu zaměstnanců sestaveny výlučně na
základě účtů daného podniku.
2. Údaje, včetně počtu zaměstnanců, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené
podniky, jsou sestaveny na základě účtů a dalších údajů podniku nebo na základě
konsolidované účetní závěrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované účetní
závěrky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
S údaji uvedenými v prvním pododstavci jsou agregovány údaje o všech partnerských
podnicích daného podniku, které na něj přímo navazují. Agregace odpovídá procentuálnímu
podílu na základním kapitálu či na hlasovacích právech (podle toho, která z hodnot je vyšší).
V případě vzájemného vlastnictví se pouţije vyšší procentuální podíl.
K údajům uvedeným v prvním a druhém pododstavci je připojeno 100 % hodnot všech
podniků, které jsou s daným podnikem přímo či nepřímo propojeny, pokud tyto hodnoty
nejsou jiţ zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
3. Pro účely pouţití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku získány
z účetních záznamů těchto partnerských podniků a z ostatních jejich údajů, případně
konsolidovaných, jsou-li takové. S těmito údaji je agregováno 100 % údajů o podnicích,
které jsou s těmito partnerskými podniky propojeny, ledaţe jejich účetní údaje jiţ byly
zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
Pro účely pouţití odstavce 2 jsou údaje o podnicích, které jsou s daným podnikem propojeny,
získány z jejich účtů a z ostatních jejich údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. S
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těmito údaji jsou poměrným způsobem agregovány údaje o všech případných partnerských
podnicích propojených podniků, které na ně bezprostředně navazují, ledaţe jejich účetní údaje
jiţ byly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky v podílu odpovídajícím alespoň
procentuálnímu podílu určenému v odst. 2 druhém pododstavci.
4. Jestliţe se v konsolidované účetní závěrce neobjeví počet zaměstnanců daného podniku,
výpočet tohoto počtu se provede poměrnou agregací údajů týkajících se podniků, se
kterými je daný podnik partnerský, a přičtením údajů týkajících se podniků, se kterými je
propojen.
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Příloha 7

PŘÍLOHA I Smlouvy o zaloţení ES (SEZNAM podle článku 32 Smlouvy o
zaloţení ES)

Číslo bruselské
nomenklatury
v příloze 1
Smlouvy o
zaloţení ES

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04
05.15
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
ex 13.03
Kapitola 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Kapitola 16
Kapitola 17
17.01
17.02
17.03

Návrh aktuálního
zařazení do
Harmonizovaného
systému popisu
číselného označování
zboţí –
Kombinované
nomenklatury (jen u
poloţek, které se dle
nového zařazení
odlišují)

Popis zboţí

Ţivá zvířata
Maso a poţivatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Střeva, měchýře a ţaludky ze zvířat (jiných neţ ryb), celé a jejich
části
Produkty ţivočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá
zvířata
Ţivé rostliny a květinářské produkty
Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)
Obiloviny
Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a
léčivé rostliny; sláma a pícniny
Pektin

0511

1302

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný
nebo tavený
drůbeţí tuk
Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, téţ „premierjus“
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a
oleomargarin,
neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, téţ rafinované
Ztuţené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo
rafinované
Tuky a oleje ţivočišné nebo rostlinné, hydrogenované, téţ
rafinované, ale jinak neupravené
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
Zbytky po zpracování ţivočišných tuků nebo ţivočišných nebo
rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu (včetně aromatizovaného či
barveného)
Ostatní cukry; cukerné sirupy; karamel
Melasa, téţ odbarvovaná
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1507 - 1515
1516
1517
1522

1701

17.05
Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20

Ochucené nebo odbarvené cukry, sirupy a melasa, nezahrnující
ovocné dţusy obsahující přidaný cukr v jakémkoliv podílu

2106 z toho jen
barvený nebo
aromatizovaný sirup

Kakaové boby, téţ ve zlomcích, surové nebo praţené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poţivatelných rostlin, ovoce nebo z jiných
rostlin nebo částí rostlin

Kapitola 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.08
ex 22.09
22.10
Kapitola 23
Kapitola 24
24.01
Kapitola 45
45.01

Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehoţ
kvašení bylo zastaveno jinak neţ přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehoţ
kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu
alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze
I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a
sloţených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro
výrobu alkoholických nápojů.
Stolní ocet a jeho náhraţky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

2204 ale nepřesné
2204 21
2206

2209

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach
rozemletý

Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný,
avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)

5301

Pravé konopí (Cannabissativa) surové, máčené, třené, vochlované
nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně
rozvlákněného materiálu)

5302

Kapitola 57
57.01
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