Hlavní změny podmínek pro 7. kolo příjmu žádostí
Změny společné pro všechny operace


Přesunutí příloh definice velikosti podniku a prohlášení o velikosti podniku do
Obecných podmínek Pravidel.

Změny společné pro některé operace




Doplnění „práva stavby“ mezi možné způsoby uspořádání právních vztahů
k nemovitostem, kterých se týká projekt.
Úprava Metodiky prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby, kde došlo
k navýšení požadované částky příjmů ze zemědělské prvovýroby na minimálně
146 400 Kč.
Zavedení sankce P ve výši 50 % dotace, vztahující se na vybraná preferenční
kritéria.

1.1.1 Vzdělávací akce









Vyhlášení pouze záměru e) Akce zaměřené na prioritu 4 – zemědělství v těchto
oblastech:
1)
Účel a smysl Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO), včetně
informace o principu kalkulace platby v AEKO.
2)
Účel a smysl opatření Ekologické zemědělství (EZ), včetně informace
o principu kalkulace platby v EZ, rozdělení plateb v přechodné období i přímo
v certifikovaném EZ. Motivace a smysl přechodu z konvenčního hospodaření
do režimu ekologické produkce.
Všichni lektoři (poradci) musí nad rámec ostatních podmínek kvalifikačních
předpokladů předložit Osvědčení o absolvování kurzu pořádaném ÚZEI
k tématům AEKO a EZ.
Nově stanovena povinnost žadatele uzavřít s Ministerstvem zemědělství
Zpracovatelskou smlouvu.
Byla odstraněna část kritéria přijatelnosti hovořící o nutnosti konání akcí
s beneficienty z řad venkovských MSP (nezemědělských, nepotravinářských,
nelesních) mimo města nad 100 000 obyvatel.
Doplnění sankce P k některým preferenčním kritériím.
Vypuštěno preferenční kritérium: „Projekt je zaměřen na inovace v zemědělství,
potravinářství, lesnictví“.

4.1.1 Investice do zemědělských podniků








Snížení maximální výše výdajů, ze kterých může být stanovena dotace, ze
150 000 000 Kč na 75 000 000 Kč.
Vyřazení způsobilých výdajů na technologie skladování obilovin a olejnin a na
peletovací zařízení.
Zrušení kódu způsobilých výdajů na ostatní jinde neuvedené stavby a technologie.
Zařazení nového způsobilého výdaje pro záměry a) a b) – mobilní oplocení.
Zařazení nového kódu způsobilých výdajů - kafilerní boxy.
Rozdělení kódu způsobilých výdajů stáje pro skot na stáje pro dojnice a stáje pro
skot (kromě dojnic).
Odstranění preferenčního kritéria Žadatel zaměstnává zdravotně či sociálně
znevýhodněné zaměstnance.














Odstranění preferenčního kritéria Žadatel zaměstnává mladé zaměstnance do 40
let.
Odstranění preferenčního kritéria Pro projekty nad 5 mil. Kč: Výdaje, ze kterých je
stanovena dotace, jsou ve výši:..
Zařazení nového preferenčního kritéria Předmět projektu navazuje na operaci
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP u záměrů c)-l).
Zařazení nového preferenčního kritéria Předmětem projektu je výstavba nebo
rekonstrukce skladovací jímky a/nebo nádrže a/nebo hnojiště. Celková
skladovací kapacita na statková hnojiva bude po realizaci projektu alespoň 9-ti
měsíční u sektoru skot a prasata.
Zařazení nového preferenčního kritéria Předmět projektu se týká chovu dojnic
v záměrech c) a h).
Zařazení nového preferenčního kritéria Předmět projektu se týká chovu ovcí
a/nebo koz v záměrech f) a k).
Vyčlenění podpory chmele do samostatného preferenčního kritéria pro záměr b), g) a
l): 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice spojená s
pěstováním chmele.
Navýšení procentních hranic o 10 % u preferenčního kritéria Podíl z příjmu ze
zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí.
Úprava podmínek preferenčního kritéria Součástí projektu jsou výdaje na níže
uvedené stavby a/nebo technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu.
Úprava seznamu speciálních i běžných zemědělských strojů.
Zrušení navýšení stavebních výdajů o 20 % na výdaj stáje pro skot pro ekologické
zemědělce.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů












odstranění preferenčního kritéria Žadatel zaměstnává zdravotně či sociálně
znevýhodněné zaměstnance:
odstranění preferenčního kritéria Podnik dosahuje min. 150 000 Kč přidané
hodnoty na přepočteného pracovníka a rok
odstranění preferenčního kritéria Žadatel v případě projektu nad 1 mil. Kč výdajů,
ze kterých je stanovena dotace, v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň
kategorie A, B
odstranění preferenčního kritéria Výsledkem projektu je zvýšení efektivity
technologie.
odstranění preferenčního kritéria Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby
na celkových příjmech žadatele v záměru a)
odstranění preferenčního kritéria Projekt se týká výroby krmiv a žadatel - výrobce
krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů v záměru b)
zařazení nového preferenčního kritéria Předmět projektu navazuje na operaci
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
snížení hranic v preferenčním kritériu Výdaje, ze kterých je stanovena dotace
(uvedené ve formuláři Žádosti o dotaci) jsou do 10 mil. Kč na 5 mil. Kč, více než
10–15 mil. Kč na 5-10 mil. Kč, více než 15–20 mil. Kč na 10-15 mil. Kč (záměr b).
změna názvu preferenčního kritéria Projekt je zaměřen na zpracování produktů
uváděných na trh zemědělským podnikatelem do velikosti mikro nebo malý na
Projekt je realizován podnikem o velikosti (záměr a)
změna názvu preferenčního kritéria Předmětem projektu je zpracování na Projekt
se týká včetně doplnění pekařských a cukrářských výrobků u záměru c)
Vyřazení dopravních prostředků pro dovoz ke konečnému spotřebiteli ze způsobilých
výdajů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
Nedochází k zásadním úpravám Pravidel.
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách


Na základě požadavku NKÚ došlo k doplnění závazného přehledu maximálních
hodnot výdajů, na které může být poskytnuta dotace - příloha č. 3.

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Nedochází k zásadním úpravám Pravidel.
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství







Zařazení nových způsobilých výdajů s ohledem na pokračující kůrovcovou
kalamitu a odbytové problémy – mokré sklady dříví, odvozní soupravy.
Doplnění možnosti pořízení sněžných jam nejen pro lesní školky, ale pro všechny
žadatele.
Změna požadavků na ochranné prvky traktoru pro práci v lese – traktor musí být
vybaven ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími
předměty (FOPS) a pronikajícími předměty (OPS).
Úprava výčtu podporovaných traktorových adaptérů.
Proporcionální úprava bodů za preferenční kritéria.
Snížení požadavku na objem produkce sadebního materiálu z více než 50 %
na více než 40 % v případě preferenčního kritéria pro lesní školky.

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů











Úprava specifikace záměrů. Záměr a) se týká prvovýroby, záměr b) je zaměřen na
zpracování zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich
uvádění na trh, záměr c) se týká oblasti lesnictví.
Úprava podmínek Pravidel. Podporována bude pouze nově vznikající spolupráce.
Projekty, které se týkají stávající skupiny spolupracujících subjektů při realizaci
nového společného projektu, již nebudou podporovány. Spolupracující subjekty
budou nově dokládat daňové přiznání za poslední účetně uzavřené období.
Doplnění možnosti předložit k Žádosti o platbu povolení k posečkání úhrady
daně nebo rozložení úhrady daně do splátek.
Úprava způsobilých výdajů, aktualizace číselníku výdajů, na které může být
poskytnuta dotace, a limitů.
Doplnění podmínky vymezující vztahy spolupracujících subjektů k předmětu
dotace „Předmět dotace nelze poskytovat spolupracujícímu subjektu za úplatu“.
Doplnění podmínky evidovat využití předmětu dotace všemi spolupracujícími
subjekty.
Úprava definice žadatele v záměru a) i b). Bude požadována historie podnikání
min. 1 rok. V záměru a) může být žadatelem pouze zemědělský podnikatel,
v záměru b) zemědělský podnikatel nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro
lidskou spotřebu.
Úprava kapitoly 4. Druh a výše dotace. V záměru a) i b) došlo k navýšení minimální
částky výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 500 000 Kč a dále došlo
k navýšení maximální částky výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na
12 000 000 Kč. V záměru c) došlo k navýšení minimální částky výdajů, ze kterých
je stanovena dotace, na jeden projekt na 100 000 Kč.









Záměr a) i b) navýšení minimální hranice počtu získaných bodů v rámci
preferenčních kritérií na 9 bodů.
Záměr a) i b) zařazení nového preferenčního kritéria zohledňující chov vyššího
počtu VDJ na 1 ha obhospodařované půdy
Úprava Metodiky výpočtu k hodnocení aspektu efektivity u záměru a) i b). Aspekt
efektivnosti bude hodnocen společně za všechny spolupracující subjekty. V rámci
záměru b) upravena % rentability.
Záměr c) - Změna požadavků na ochranné prvky traktoru pro práci v lese – traktor
musí být vybaven ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími
předměty (FOPS) a pronikajícími předměty (OPS).
Záměr c) - úprava lhůty vázanosti projektu na účel u výdajů na LHP „V případě
výdajů na vypracování LHP pro sdružený lesní majetek lhůta vázanosti projektu na
účel končí převedením dotace na účet příjemce dotace“
Záměr c) - U preferenčního kritéria č. 1 došlo ke zrušení omezení možnosti
výpůjčky pouze na případ vypůjčení lesního majetku obcí/krajů jejich příspěvkovým
organizacím.
Záměr c) - U preferenčního kritéria č. 7 aktualizace tabulky nezaměstnaných osob
ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku za rok 2017.

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





Rozdělení operace na dva záměry. Záměr a) je zaměřen pouze na zemědělské
produkty (tzv. annex produkty, uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU), kde
míra dotace činí 50% způsobilých výdajů. Záměr b) je kromě zemědělských
produktů zaměřen také na ostatní nezemědělské produkty.
Úprava definice žadatele. Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel nebo
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, ostatní členové
uskupení mohou být pouze spolupracujícími subjekty.
Rozšíření okruhu možných spolupracujících subjektů. Nově může být
spolupracujícím subjektem obchod s potravinami, splňující definici mikropodniku.

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro
výrobu energie a v průmyslových procesech



Doplnění možnosti předložit k Žádosti o platbu povolení k posečkání úhrady
daně nebo rozložení úhrady daně do splátek.
Snížení minimální hranice počtu získaných bodů v rámci preferenčních kritérií
na 5 bodů.

