Webinář k 12. kolu příjmu žádostí PRV (6. 5. 2021) – otázky a odpovědi
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Otázka
Nákup nemovitosti - dříve to bylo do
10 % způsobilých výdajů. Toto trvá,
nebo je změna?
Evidence
údajů
o
skutečných
majitelích: bude žadatel předkládat
SZIF výpis z Evidence nebo si SZIF
zjistí údaje z Evidence sám? Zápis v
Evidenci skutečných majitelů musí mít
všichni žadatelé - právnické osoby
všech velikostí?
Kdy
předpokládáte
zpřístupnění
Portálu farmáře pro generování
žádostí?
Dotaz ohledně cenového marketingu
(CM) do 500 tis. Kč. V případě, že mám
jen jednoho dodavatele na zakázku (a
nelze tedy srovnat s dalšími
nabídkami). Jakou formou mám
zakázku zveřejnit na portálu veřejných
zakázek? Lze vůbec takovou to
zakázku řešit cenovým marketingem?
Nešlo by nějak sloučit monitorovací
listy v části údajů z účetnictví tak, aby
žadatel nemusel např. v 5 projektech
pořád vypisovat jedno a to samé?
Prosím o informaci, jestli se ještě
plánuje
schvalovat
projekty
ze
zásobníku z 10. kola příjmu žádostí?
Případně v jakém termínu je možné

Odpověď
Záleží na konkrétní operaci - způsobilé výdaje pro konkrétní operaci jsou uvedeny v kap. 5.
Specifických podmínek Pravidel. Např. v operaci 4.1.1 není nákup nemovitosti způsobilý
vůbec, u operace 6.1.1 může nákup nemovitosti představovat max. 45 % částky dotace.
Výpis z ESM žadatel nepředkládá, SZIF do evidence nahlíží sám. Povinnost zápisu mají
právnické osoby všech velikostí, pokud se nejedná o PO, u které platí, že nemá skutečného
majitele dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Zpřístupnění se předpokládá týden před zahájením příjmu žádostí (příjem žádostí bude
zahájen 15. 6. 2021 a bude trvat do 13. 7. 2021).
U CM do 500 tis. Kč je možnost zakázku zadat na elektronickém tržišti, zde podle Pravidel
každého tržiště je možné přijmout i např. 1 nabídku, nahradíte tedy CM nabídkami z
elektronického tržiště.
Pokud má zadavatel jen jednoho uchazeče a nechce využít možnost elektronického tržiště,
musí provést otevřenou výzvu, tedy zveřejnit výzvu k podání nabídek na internetových
stránkách www.eagri.cz/prv prostřednictvím Portálu Farmáře nebo na profilu zadavatele
nebo v Národním elektronickém nástroji. Cenový marketing oslovením jednoho dodavatele
provést nelze.
Toto již v současné fázi nelze nastavit/změnit. Lze brát v potaz jako připomínku do
budoucna.
V tuto chvíli nejsou žádosti ze zásobníku 10. kola uzavřeny, plánuje se ještě doschvalovat,
nelze ale předvídat, v jakém časovém horizontu a finančním objemu. To závisí výhradně na
vyřazování z administrace již doporučených/schválených žádostí. V případě, že má žadatel
žádost o dotaci v zásobníku 10. kola, může podat žádost o dotaci na stejný předmět dotace
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7.

8.
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očekávat
další
schvalování
ze
zásobníku?
Nevíme, jestli máme ještě vyčkávat na
zásobník nebo podat novou žádost do
12. kola.
Prosím
o doporučení
postupu.
Jak jsou definovány inovace v
preferenčních
kritériích
operace
1.1.1/1.2.1?

i ve 12. kole. V případě, že by se příslušná žádost ze zásobníku 10. kola ještě dodatečně
doporučila, řešila by se situace individuálně u jednotlivých subjektů – jedna ze žádostí by
se po dohodě se SZIF ukončila.

Inovací se pro účely této operace rozumí: obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi
spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn
řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Na inovace musí
být zaměřeny všechny akce uskutečněné v rámci projektu.
Jak bude cca rozdělena alokace ze Alokace na záměry zatím stanovena není. Definitivní alokace na jednotlivé záměry bude
4.1.1 na jednotlivé záměry?
stanovena až po ukončení příjmu žádostí.
Žadatel chce vybudovat novou stáj. Stavební povolení na jinou osobu není problémem. Zásadní je soulad stavebního povolení
Jako stavebník je uvedena ve stavební a projektového záměru žadatele.
dokumentaci a ve stavebním povolení
jiná osoba (otec žadatele, jenže otec
už si to rozmyslel, už stavět nechce).
Je to problém, má žadatel požádat
o změnu osoby, na kterou bude
vystaveno stavební povolení?
Lze žádat i na stroj například vlek Vlek tohoto typu způsobilý není. V rostlinné výrobě je způsobilý např. návěs nad 10 t na
(návěs) za traktor pro odvoz hnoje, sklizeň zeleniny, přívěsy na odvoz chmelové révy, atd. Způsobilé výdaje jsou uvedeny ve
sklizně apod.? Pokud ano, prosím v Specifických podmínkách Pravidel pro 12. kolo.
jakém záměru.
Chtěla bych se zeptat ohledně operace V případě právnických a fyzických osob se zaměstnanci je výší sociálního pojištění součet
4.1.1 – kritérium týkající se sociálního hodnot z pole Pojistné celkem na Přehledu o výši pojistného za období 1-12/2020. V případě
pojištění. V roce 2020 byla platba OSVČ je výší sociálního pojištění údaj z pole Pojistné na DP na Přehledu o příjmech
sociálního
pojištění
v
několika a výdajích za rok 2020. Skutečně uhrazená částka tedy není rozhodná.
měsících odpuštěna. Někteří i přesto
sociální pojištění hradili. Z jaké částky
se prosím při výpočtu vychází? Ze
skutečně uhrazené?
2

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Do kterého kódu lze zařadit výdaj na
pohybovou aktivitu dojnic? Je v kódu
002 u dojíren. Tam je ale výdaj podle
počtu míst v dojírně (např. 50), ale
přístrojů potřebujeme pro 1500 ks
dojnic.
Brownfields - žadatel má budovu s
vyjádřením, že je brownfields, jak
dlouho lze tento dokument použít,
resp. po jaké době propadá, nebo
nepropadá?
Jak se počítá sociální pojištění na
100 ha, pokud nemáme půdu?
Není
diskriminační
vůči
specializovaným farmám na chov
drůbeže s absencí jakékoliv půdy
bodové kritérium za intenzitu chovu?
Kdybychom
chtěli
pořizovat
rozmetadlo na hnůj (máme RV i ŽV ale
v ŽV máme pouze skot, krávy bez
TPM) mohu žádat na základě jakého
záměru?

V tomto případě je možnost si tento výdaj zařadit do kódu 001 technologie ustájení pro
dojnice.

Potvrzení k brownfields je platné pouze pro příslušné kolo příjmu žádostí, v rámci kterého
o něj žadatel VÚMOP požádal.

Pokud žadatel nemá v LPIS evidovanou žádnou půdu, ale na sociálním pojištění odvedl za
rok 2020 alespoň 37 422 Kč, má nárok na nejvyšší počet bodů.
Preferenční kritéria mají za cíl zvýhodnit určité typy podniků, nikoli bodovat všechny. Toto
kritérium zvýhodňuje podniky s vyváženým zastoupením rostlinné a živočišné výroby,
přičemž spolu soutěží výhradně podniky zaměřené na chov drůbeže.
Pokud žadatel nemá žádnou půdu, nemá nárok na body za intenzitu.
Pokud chcete o rozmetadlo žádat v rámci ŽV, můžete podat žádost v záměru a) projekty do
2 mil. Kč., do 150 ha, MSP; ŽV nebo v záměru h) projekty do 50 mil. Kč; Skot. Pokud však
máte pouze skot BTPM, který je po celý rok na pastvinách, a nemáte hnojiště, tak o tento
stroj žádat v ŽV nemůžete.
Pokud chcete žádat v rámci RV (přičemž rozmetadlo je způsobilé pouze pro brambory nebo
zeleninu), můžete podat žádost v záměru b) projekty do 2 mil. Kč, do 150 ha, MSP; RV nebo
v záměru l) projekty do 30/50 mil. Kč; RV.
Změna v projektu. Prosím o radu, Doporučujeme realizovat VŘ na nový stav a zároveň zažádat o změnu stavby před jejím
pokud už nyní vím, že bych chtěl dokončením.
realizovat např. střechu trochu odlišně
od projektu, který je schválený
stavebním úřadem, mám výběrové
řízení dělat podle stávajícího projektu
a změnu řešit následně, nebo jakým
způsobem nejlépe postupovat?
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18.

19.

20.

21.

22.

Pokud bychom žádali o dotaci na
výměnu
stávajícího
hrazení
u
skupinového ustájení jalovic, je
potřeba (při zachování stávajících
rozměrů
kotců
a
technologie)
zpracovávat projekt?
Na zábrany skupinového ustájení
skotu tedy nelze žádat?

Pouhá výměna hrazení není způsobilým výdajem, neboť by se jednalo o prostou náhradu
investice. Pokud by se však jednalo o modernizaci hrazení, výdaje by se řadily do
technologie ustájení. Pokud projektem máte na mysli ohlášení stavby, stavební povolení
apod., doporučujeme toto zkonzultovat se stavebním úřadem.

Pouhá výměna hrazení není způsobilým výdajem, neboť by se jednalo o prostou náhradu
investice. Pokud by se však jednalo o modernizaci hrazení (nebo pořízení hrazení, kdy
žadatel před tím žádné neměl), výdaje by se řadily do technologie ustájení.
Žadatel je chovatel masného skotu, má Ano, více než 50 % prodávaných produktů musí být annexových, tj. uvedených v Příloze I
jatky a bourárnu, chtěl by prodejní Smlouvy o fungování EU. Pokud žadatel prodává jenom maso, je podmínka splněna, jelikož
automat na maso. Týká se ho je 100 % produktů annexových.
podmínka
min.
50%
výrobků
v automatu uvedených v Příloze I
Smlouvy?
Stavba hnojiště ke stáji se 100 kusy Pokud Vám efektivita vyjde i s menším počtem krav, můžete dát do efektivity menší počet.
krav. Do limitu bude uvedena kapacita,
do efektivity předpokládám počet krav.
Mohu do efektivity dát méně než těch
100 kusů? Např. jen 50, když mi vyjde
efektivita? Nebude problémem, když
k takto vybudovanému hnojišti (ke stáji
na 100 ks krav) budu mít po kolaudaci
krav méně než 100, ale minimálně těch
50, které jsem dala do efektivity?
Pokud se jedná o žadatele, který je Čestné prohlášení, že podnik je velký, bez vyplnění údajů, není v Pravidlech umožněno.
velkým podnikem propojeným s cca Z pohledu poskytovatele dotace je potřeba ověřit i skutečnost, zda se jedná o velký podnik
250 dalšími podniky, je nutné vždy či ne (z hlediska zařazení do záměru). Byť Prohlášení MSP není primárně určeno pro velké
vyplnit celé Prohlášení o velikosti podniky, je aktuálně jediným prostředkem, jak velikost podniku ověřit (přes RPJ, obrat,
podniku? Nebylo by dostatečné např. bilanční sumu). Proto je aktuálně požadováno i u nových záměrů určených výhradně pro
čestné prohlášení o velikosti?
velké podniky. SZIF nemůže oficiálně prohlásit, aby žadatelé nevyplňovali do prohlášení
všechny podniky, které tam dle metodiky MSP mají být uvedeny, nebo aby tam při velkém
počtu propojených podniků vyplnili pouze některé/vybrané.
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25.

26.

27.

28.
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30.

Jsou hodnoty uvedeny ve výpočtu
efektivnosti (rozsah výroby, jednotková
cena) závazné? Budou předmětem
kontroly?
Do kterého kódu lze zařadit výdaj na
pohybovou aktivitu dojnic? Je v kódu
002 u dojíren. Tam je ale výdaj podle
počtu míst v dojírně, ale přístrojů
potřebujeme pro 300 ks dojnic.
Modernizace - krmné kruhy pro skot na
pastvině – patří do technologických
výdajů?
Jsou prodejní automaty uznatelným
výdajem i v 6.1.1?
Je někde ke stažení seznam
producentů uznaných dle nařízení ER
1308/2013?
Lze nějak charakterizovat rozdíl mezi
stájí
a
doprovodnou
stavbou
k pastvinovému areálu?

Hodnoty uvedené ve výpočtu efektivnosti jsou závazné v tom smyslu, že je musíte pro
výpočet použít. Nejsou závazné v tom smyslu, že přesně takové výše např. produkce
musíte reálně dosahovat.
V uvedeném případě je adekvátní zařazení do technologických výdajů příslušné stáje
v rámci kódu 001.

Tento výdaj patří do kódu 003 Pastevní areály a řadí se do podkódu Doprovodné
technologie.
Na prodejní automaty je v operaci 6.1.1 možné poskytnout dotaci. Prodejní automaty
spadají do uvádění na trh, což je uvedeno ve výdajích, které mohou být obsahem
podnikatelského plánu.
Seznam uznaných organizací producentů dle jednotlivých sektorů naleznete na www.szif.cz
v záložce SZIF poskytuje - Společná organizace trhů – Organizace producentů
(https://www.szif.cz/cs/sot-op).
Stáj je stavba určená k ustájení zvířat, ve které jsou řízeny životní podmínky (teplota,
vlhkost, řízené krmení atp.) k chovu zvířat, které mohou být regulovány, např. podle druhu,
věku, pohlaví zvířete, a může být tak ovlivněna i jejich užitkovost. Doprovodnými stavbami
na pastvinách se rozumí jednoduché přístřešky pro ochranu před deštěm, skladování
krmení či dojícího zařízení, zpevněné plochy související s doprovodnými technologiemi
apod.
Na pořízení skleníku v operaci 6.1.1 lze poskytnout dotaci. Jestli na jeho výstavbu bude či
nebude třeba mít opatření stavebního úřadu, doporučujeme ověřit si přímo na stavebním
úřadě.

U zahájení činnosti MZ lze na výstavbu
zemědělských
staveb
zakoupit
skleník? A v případě, že nepodléhá
stavebnímu povolení, musí být
vyjádření stavebního úřadu?
Lze
započítat
i
nemovitost Zemědělský pozemek lze zakoupit i v jiném kraji či katastru, umístění nerozhoduje. Je to
(zemědělskou půdu) koupenou v jiném ovšem podstatné pro účely hodnocení preferenčního kritéria č. 1.
kraji?
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31.

32.

33.
34.

35.

V případě výstavby zimoviště, hrazení Hrazení (i uvnitř stavby) spadá do technologií ustájení.
uvnitř stavby se považuje jako součást
stavebních
nákladů
nebo
jako
technologie?
Je nějaký seznam škol, které poskytují Seznam škol, které mají akreditaci k pořádání kurzů pro výkon obecných zemědělských
vzdělání min. zemědělské kvalifikace? činností, je součástí Metodického pokynu uvedeného ve Specifických podmínkách Pravidel.
Metodický
pokyn
je
k dispozici
na
webových
stránkách SZIF a MZe
https://www.szif.cz/cs/prv2014-611 (dokumenty ke stažení).
MZe zároveň každoročně zveřejňuje seznam škol s aktuálně otevřenými kurzy
(http://portal.mze.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/akreditace-aposuzovani-odborne/terminy-kurzu-pro-vykon-obecnych.html).
Školy
doporučujeme
kontaktovat, protože kurzy otevírají podle zájmu uchazečů. V případě nejasností lze
kontaktovat MZe nebo SZIF.
V případě nákupu zemědělského K nákupu zemědělské půdy je potřeba doložit znalecký posudek, který není starší než
pozemku musí být znalecký posudek? 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci.
Prosím, max. příjem se rozumí čistý Podmínka minimální, resp. maximální, standardní produkce spočívá v dosažení potenciální
příjem, příjem po odečtení nákladů, (po velikosti hospodářství, které žadateli umožní dosáhnout přibližné obdobě minimální roční
upřesnění – je myšlena minimální mzdy podle konkrétního výrobního zaměření. Splnění podmínky není podmíněno
produkce)
dosažením konkrétního příjmu, ale hospodařením na určité výměře zemědělské půdy
a/nebo s určitým počtem hospodářských zvířat.
Počítají se dotace (SAPS, LFA,…) do Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby zahrnuje:
příjmu ze zemědělské prvovýroby?
 rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny,
hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin
 živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem
výroby potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování
 prodej, úprava produktu k prvnímu prodeji a zpracování vlastní produkce ze
zemědělské výroby (zpracování vlastního masa, mléka apod.)
 výrobu školkařských výpěstků
 produkci zvířat a jejich genetického potenciálu
 výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

Chci koupit půdu. Nákup půdy musí být
do předložení ŽOP v LPIS. Pokud
půdu obhospodařuje někdo jiný a
výpovědní doba je 5 let, tudíž tuto půdu
nemá cenu nakupovat, protože
nesplním podmínku, že bude uvedena
v LPIS na mne?
Ještě k odvodu sociální pojištění.
Pokud nemáme 100 ha, máme
poměrně přepočítat hodnotu? Máme
méně ha.
Podíl
příjmů
ze
zemědělské
prvovýroby větší než 45 % se počítá
pouze z příjmů ze zemědělské činnosti
nebo z příjmů za celé podnikání?
Žadatel je vinař, ale na IČO podniká i
ve strojírenství.
Měl bych dotaz k dojícím robotům –
limit se počítá z technické specifikace
dodavatele robota, nebo podle
skutečně dojených krav?
Do limitu za dojící robot se počítá i
nákup technologií spojených s
identifikací,
měření
nádoje,
pohybová aktivita apod., nebo lze
použít na tyto výdaje jiný limit?
Podíl
příjmů
ze
zemědělské
prvovýroby.
Myslí
se
OBRAT

provozní dotace (kromě dotací poskytovaných PGRLF, a.s. a vratky spotřební daně
při nákupu nafty a bionafty - tzv. zelená nafta)

Tedy ano, provozní dotace, jako jsou SAPS, ANC, lze zahrnout do příjmů ze zemědělské
prvovýroby.
Pokud je zakoupen pozemek, který žadatel nemůže obhospodařovat, může být situace
řešena tzv. náhradním užíváním v rámci LPIS. Stále je však nutné splnit podmínku,
že žadatel/příjemce dotace příslušnou výměru zaeviduje v LPIS - celková výměra pozemků,
kterou bude mít žadatel/příjemce dotace evidovanou v registru LPIS po směně, nesmí být
po směně nižší než výměra pozemků pořízených z dotace.
Ano, přepočet lze provést i v případě, že má žadatel méně než 100 ha. Hodnota
odvedeného pojištění na 100 ha se vypočítá takto: 100/počet ha, které žadatel
obhospodařuje x částka, kterou odvedl na sociálním pojištění.
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby se počítá ze všech příjmů z podnikání.

Robot se počítá dle deklarovaných údajů od výrobce.

U robotického dojicího zařízení jsou všechny náklady zahrnuty v jednom limitu. Pokud máte
na mysli kruhovou robotickou dojírnu, u té je stanoven samostatný limit pro měření nádoje,
identifikace a pohybová aktivita s nákladem 61 600 Kč na místo v dojírně.
V rámci prokázání příjmu ze zemědělské prvovýroby se u subjektu, který vede daňovou
evidenci, vyplňují příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmu. Výdaje se nezohledňují. Žadatel,
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42.

43.

44.

45.

(vyloženě příjmy) nebo se myslí čistá
částka ke zdanění (rozdíl příjmů a
výdajů)?
Nákup půdy od rodinného příslušníka
a nutnost užívání v LPIS.

který vede účetnictví, vyplňuje obraty účtu nákladových a výnosových účtů souvisejících se
zemědělskou prvovýrobou.

Nákup půdy lze v případě operace 6.1.1 realizovat i od rodinných příslušníků, je však nutné
doložit znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci,
vyhotovený dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších
předpisů. Výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je pořizovací cena maximálně však do
výše ceny zjištěné znaleckým posudkem.
Rovněž je u pozemku nutný zápis do LPIS, jak stanovují Pravidla.
Žadatel chce pořídit novou robotickou V případě, že robotická dojírna bude realizována jen z části (nebude tedy plně robotická),
kruhovou dojírnu, ale robotická bude z nelze použít limit na robotickou dojírnu. O tento výdaj lze tedy žádat v podkódu Dojírny
1/3, další části robotiky budou pořízeny tandemové, rybinové, paralelní a kruhové nad 6 dojících míst.
až v budoucnosti. Lze výdaj na
technologii z části zařadit do kódu 002
do limitu 800 tis. Kč nebo pouze do
kruhových dojíren nad 6 ustájovacích
míst tj. limit 136 400 Kč na jedno
místo? I když bude už z jedné třetiny
robotická nyní?
Mohu získat body za zpracování, Zpracování v operaci 6.1.1 musí provádět sám žadatel, zpracování formou služby nebude
pokud si nechám maso zpracovat na uznáváno.
jatkách a následně sama prodám?
Body za zpracování vlastní produkce je možné získat pouze tehdy, když žadatel má nebo
v rámci podnikatelského plánu vybuduje vlastní specializovaný provoz.
Dotaz byl k limitům ve 4.1.1 - z jakého Limity vycházejí z aktuálních cenových průzkumů.
důvodu byly sníženy některé limity, až
zdá se "nesmyslně" nízko - obraceč,
nahrabovač. Limity dříve byly těsně
k pořizovací ceně (66 nebo 88 tis./metr
záběru). Nyní univerzální limit vychází
na cca 4m záběr. Naproti tomu
u diskovek, kde je 90 % strojů 3-4 m,
byl tento univerzál navýšen.
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46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

U 4.1.1 mohou být příjmy z prvovýroby
28 %, pouze nedostaneme body?
Jak velkou výměru musí mít mladý
začínající zemědělec, který by chtěl
žádat z 6.1.1 pěstovat LAKR třeba
kmín?

Ano, žadatel je pouze bodově znevýhodněn.

Standardní produkce v případě LAKR je splněna cca od 3,9 ha.
Standardní produkci pro jednotlivé plodiny je možné zjistit individuálně předem. Na tomto
odkazu, v okně s přílohami, je dostupný formulář pro výpočet standardní produkce:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-1-1-zahajeni-cinnosti-mladych/
Náhradní užívání pozemku - rozumím, Pokud nelze provést náhradní užívání s prodávajícím daného pozemku, žadatel může v
ale dosavadní uživatel nevydá jakýkoli krajním případě nahradit tuto výměru i jiným pozemkem. Takové situace je nutné posuzovat
pozemek dříve, než po uplynutí individuálně.
výpovědní doby. Tuto podmínku mají
uvedenou ve stávajícím pachtu.
Prosím Vás, můžete mi poradit, jak Doporučujeme provést cenový průzkum nájmů zemědělských budov ve vašem okolí.
zjistím reálnou výši nájmu zemědělské
budovy.
Aby to nebylo moc ani málo. Budu
uzavírat
nájemní
smlouvu
na
zemědělskou budovu, kde budu mít
stáj i místo pro parkování strojů. Je
nějaká sazba např. kolik Kč za 1m2?
Na pořízení softwaru a pedometrů pro U 4.1.1 lze, a to v rámci kódu 001, technologie ustájení. V operaci 6.1.1 rovněž, výdaj spadá
řízení stáda a monitoring dojnic lze do technologií.
žádat?
Je limitován rok výroby u strojů? Jak Za nepoužitý majetek (stroje a zařízení) lze považovat takový movitý majetek, který byl
starý stroj (model z předchozích let) lze vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci a nebyl používán.
od výrobce koupit - samozřejmě se
jedná o nový stroj ze skladových
zásob.
Ještě k dotazu k 6.1.1. - minimální Splnění minimální standardní produkce je vstupní podmínka operace, kterou je nutné plnit
produkce - žadatelé na sebe nemohou k datu podání Žádosti o dotaci. Žadatel proto skutečně musí hospodařit na výměře, kterou
přepsat pozemky v LPIS. Jsme v půlce minimum splní, a uvést plodiny podle jejich aktuálního stavu. Pokud se žadateli minimum
hospodářského roku. Plodiny jsou nepodaří zajistit ani přes nájem pozemků, případně náhradní užívání, podmínku bohužel
zasety od loňského podzimu, náhradní nesplní.
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53.

54.

užívání žádný podnik nikomu nemůže
a nechce dát, takhle narychlo. V
předchozích kolech byl příjem v dubnu
a byl termín znám dostatečně dopředu.
Loni to bylo v říjnu po ukončení
hospodářského roku.
Dohody mají být do konce roku 2022, Žádost o platbu je potřeba předložit v termínu stanoveném Dohodou o poskytnutí dotace,
do kdy musí být podána Žádost o případně lze tento termín posunout prostřednictvím Hlášení o změnách. Nejpozději však do
platbu - 2 roky od konce roku 2022?
24 měsíců od podpisu Dohody.
V případě vzdělávacích akcí se jedná o 12 měsíců od podpisu Dohody.
Žadatel plánuje rekonstrukci stavby. Zadavatel by měl stavební materiál soutěžit spolu s celou zakázkou a zároveň ho pořídit
Doma má schované dřevo na krov. V nový, jak vyplývá z Pravidel.
rámci
marketingu
by
soutěžil
rekonstrukci střechy s tím, že materiál
dodá sám (na samododávku si nebude
nárokovat dotaci) - lze toto udělat,
nebo musí vše dodat a udělat
dodavatelská firma?
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