Program rozvoje venkova
2014–2020
5. kolo příjmu žádostí
Ing. Josef Tabery
ředitel Odboru ŘO PRV, MZe

10. října 8:00 hod – 30. října 13:00 hod
4.1.1
4.2.1

Investice do zemědělských podniků
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

8.3.1

Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1

Obnova lesních porostů po kalamitách

8.5.1

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.6.1

Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
16.2.2
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1

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

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

Podmínky pro získání dotace - dokumenty
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty PRV
• 2 části - Obecné a Specifické podmínky – aktualizováno

• pouze v elektronické podobě
• aktualizace pro každé kolo
Příručky:
• Příručka pro zadávání veřejných zakázek – aktualizována
• Příručka pro publicitu PRV – aktualizována
• Metodika výpočtu finančního zdraví

Dostupné na:
www.eagri.cz/PRV  PRV 2014 – 2020  Opatření  Operace
a na stránkách SZIF (obdobná cesta)
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DOPORUČENÍ ŽOD
PODÁNÍ ŽOD
PŘÍPRAVA PROJEKTU
ROZPOČET
PLATNÉ POVOLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

DOLOŽENÍ PŘÍLOH

ARCHIVACE DOKUMENTŮ JEŠTĚ
10 LET
OD PROPLACENÍ DOTACE

REALIZACE PROJEKTU
Z HLEDISKA ČASU
REALIZACE VÝDAJŮ
ŽADATELEM

24 měsíců
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UDRŽITELNOST
PROJEKTU 5 let

DOTACE

OBECNÁ USTANOVENÍ
• administraci provádí SZIF – platební agentura
(Státní zemědělský intervenční fond)
• základní komunikace se SZIF prostřednictvím Portálu
farmáře
• za plnění podmínek odpovídá výhradně žadatel
(kontrola zpracovatelských firem a smluv!)
• projekt plní účel a rozsah operace
• realizace v souladu s platnými právními předpisy
• součinnost při kontrolách a dokládání plnění podmínek
• při nesplnění podmínek – snížení částky dotace
(10–100 % částky dotace, nedotování výdaje)
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OBECNÁ USTANOVENÍ
• žadatel nesmí mít dluh vůči FÚ ani být v likvidaci
• předmět projektu musí být ve výhradním vlastnictví nebo
spoluvlastnictví žadatele, smí být provozován pouze
žadatelem
• žadatelé (vyjma FO a PO veřejného práva) předkládají
formou čestného prohlášení údaje o vlastní majetkové
struktuře do úrovně skutečných majitelů (zákon č.
253/2008 Sb., tzv. „AML zákon“)
• spolufinancování současně i z jiných dotací
a) pokud je dodržena max. míra podpory (předpisy EU)
b) využití finančních nástrojů EU (úvěr, garance) pouze na
podíl žadatele
c) podpora PGRLF možná na všechny způsobilé výdaje
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

• specifické pro danou operaci
• upřesňovány pro každé kolo
• princip 3 E
a) hospodárnost (kvalita za nejvýhodnější cenu)
b) efektivnost (nejlepší výkon za rozumnou cenu)
c) účelnost (optimální dosažení cílů projektu, operace)

• bezhotovostní platba pouze do 100 tis. Kč
• dotace je vypočtena ze skutečně vynaložených výdajů
(omezení dle katalogu stavebních prací, limity u
konkrétních druhů výdajů, znalecký posudek nemovitosti)

• nákup nemovitosti omezen dalšími podmínkami
• nelze dotovat leasing, věcné plnění, prosté nahrazení
investice, nákup platebních nároků, zvířata, jednoleté
rostliny, DPH u plátců DPH
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PROVÁDĚNÍ ZMĚN
• obecná povinnost oznamovat změny okolností, které
mohou mít vliv na realizaci a výsledky projektu
• oznámení přes Portál farmáře
• první ohlášení změny možné až po podpisu Dohody
• SZIF řeší pouze jednu ohlášenou změnu současně
• zásadní změny podléhají schválení SZIF
(změna příjemce dotace, místa realizace projektu…)
• menší změny lze hlásit až po realizaci projektu, SZIF se
k nim vyjádří (změny výdajů, technických parametrů…)
• za nenahlášení změny může být udělena sankce
(dle závažnosti změny 10–100 % dotace)
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ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
• žadatel dokládá dokumentaci již s přílohami k ŽOD
(93 dní od ukončení příjmu žádostí!)
Nutné provést zadávací řízení včas!
• postup dle výše samostatné zakázky a zadavatele
• dotovaný a veřejný zadavatel postupuje dle zákona
• i ostatní musí dodržet při výběru stanovené zásady

přiměřenost, rovné zacházení, ,
zákaz diskriminace, postupovat tak, aby nedocházelo
ke střetu zájmů, volný pohyb zboží a služeb …)
(transparentnost,

• proto zadávají stanoveným postupem, resp. podle:
a) Pravidel, Obecných podmínek
b) Příručky pro zadávaní veřejných zakázek
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
• samostatná zakázka:
součet předpokládaných hodnot obdobných zakázek
(dodávek, služeb nebo stavebních prací), které tvoří jeden
funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti
• postup dle výše zakázky
(přímé zadání, cenový marketing, uzavřená nebo otevřená
výzva, elektronické tržiště)
• hranice zakázek:
– zakázky malého rozsahu a vyšší hodnoty
– liší se dodávky, služby a stavební práce
– cca 20 tis. Kč, 0,5 mil. Kč, 2 mil. Kč, 6 mil. Kč
• při pochybení – finanční oprava – snížení částky dotace
(5 – 100 % dotace na konkrétní zakázku)
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MONITORING, HODNOCENÍ A PUBLICITA
Povinnost poskytovat statistické údaje (vč. ekonomických dat)
• vyplývá z evropských právních předpisů
• data získávána
a) ve formuláři ŽOD a ŽOP
b) v tzv. „Monitorovacích listech“
(formulář předkládaný po realizaci projektu vždy do 31. 7.)
a) případně v dotazníkovém šetření
• snaha o co nejmenší zátěž žadatelů
• potřeba uvádět/aktualizovat kontaktní údaje (email, telefon)

Povinnost zveřejnění údajů o projektu
• dle Příručky pro publicitu
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Program rozvoje venkova
2014–2020
4.1.1 Investice do zemědělských
podniků
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Zaměření operace:
• Zemědělská prvovýroba
 Živočišná
 Rostlinná

Cíle operace:
• vyšší konkurenceschopnost
• vyšší hospodářská výkonnost
• lepší přístup k inovacím
• zvýšení míry účasti na trhu, orientace na
další trhy
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Kdo může o dotaci požádat:
• zemědělský podnikatel
– fyzické i právnické osoby
– školní statky
– státní podniky
– skupina zemědělců
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Záměry

Do 1 mil. Kč a
do 150 ha

• a) Živočišná výroba
• b) Rostlinná výroba

Do 5 mil. Kč

• c) Skot
• d) Prasata
• e) Drůbež
• f) Ovce, kozy, koně, králíci
• g) Rostlinná výroba

5 -150 mil. Kč

• h) Skot
• i) Prasata
• j) Drůbež
• k) Ovce, kozy, koně, králíci
• l) Rostlinná výroba
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Na co lze dotaci získat:
Všechny záměry
•
•
•
•
•
•

stavby a technologie v ŽV
stavby a technologie pro RV a školkařskou výrobu
nákup speciálních mobilních strojů
peletárny – vlastní spotřeba
nákup nemovitosti
nádrže na zadržení srážkových vod ze střech - NOVÉ

Pouze záměr a) a b)
• nákup běžných zemědělských strojů
• náklady na přípravu a administraci
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Výše dotace:
40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
+ 10 % pro mladé začínající zemědělce

+ 10 % pro LFA oblasti
Projekt minimálně 100 000 Kč a maximálně 150 000 000 Kč
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Některé podmínky operace:
Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro služby

Na některé výdaje dotaci poskytnout nelze
• stavební výdaje pro sklady obilovin a olejnin,
• jímky a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou
stanici,
• silážní žlaby v návaznosti na bioplynovou stanici,
• závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a
kontejnerovnách,
• inženýrské sítě
• komunikace a parkoviště a další

Efektivnost projektu musí být plněna nejpozději k
Žádosti o platbu
• nápravné opatření max. 12 měsíců
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Výběr projektů
Preferenční kritéria
• Záměry a) a b) – jedna sada kritérií
• Záměry c) - l) – obecná a specifická kritéria

Počet bodů
• Minimální počet bodů = 20
• Při rovnosti bodů rozhoduje výše dotace

Změny oproti minulému kolu
• vypuštěno 12 kritérií
• některá kritéria přepracována a zjednodušena
• zavedena dvě nová kritéria
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Příklady některých preferenčních kritérií:
původní
• Vyšší příjmy ze zemědělské prvovýroby
• Projekt je zaměřen na citlivou komoditu
• Projekt je realizován v oblasti ohrožené suchem

přepracovaná a zjednodušená
• Žadatel zaměstnává znevýhodněné zaměstnance
• Žadatel odvedl na sociálním pojištění za r. 2016 příslušnou částku
v přepočtu na 100 ha
• Projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou
regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi
asanace

nová preferenční kritéria
• Zvýšení biologické bezpečnosti chovu prasat a drůbeže
• Předmětem projektu je investice do sadu, chmelnice či školky,
který má závlahový systém
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Kritérium projekt je realizován na zemědělské lokalitě
s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské
lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace
V jakých případech mohu získat body za toto kritérium?
Mgr. Jan Skála VÚMOP

Zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace

Zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace
Informativní databáze zemědělských lokalit na
http://limitypudy.vumop.cz

Dostanu body i když moje lokalita není v databázi?
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Čerpání z operace 4.1.1 v mil. Kč

Zbývá k
závazkování;
3 127; 26%

Schváleno 1.
kolo;
4 065; 34%

Schváleno +
doporučeno 3.
kolo;
3 560; 30%
Alokace pro 5.
kolo;
1 137; 10%
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Realizovaný projekt:
Modernizace zemědělského areálu v Seleticích:
 přestavba silážního žlabu na zimoviště pro výkrmový skot
(100 ks býků) a hnojiště (2 974 m3)
 modernizace stávající odchovny jalovic na odchovnu jalovic
a vysokobřezích jalovic (celkem 200 ks jalovic, telat, krav
100 ks a plemenných býků – 2 ks)
 přestavba stávajícího objektu stájí na stáje pro koně (19 ks)
ovce (44 ks) a prasata (55 ks)

 vybudování skladu sena
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25

• Obrázek
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Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Gestor: Ing. Jaroslava Litschová, Bc. Antonia Nolfová

e-mail: Jaroslava.litschova@mze.cz, antonia.nolfova@mze.cz
tel.: 221 812 516, 221 812 566
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Program rozvoje venkova
2014–2020
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zaměření operace:
• výroba potravin
• výroba krmiv
Cíle operace:
• zvýšení konkurenceschopnosti podniků
• zvýšení efektivity výroby modernizací technologií
• rozvoj místních trhů
• zkrácení dodavatelských řetězců
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Kdo může o dotaci požádat:
 zemědělský podnikatel
(zemědělská prvovýroba min. 45 % příjmů)

 výrobce potravin nebo krmiv
Pouze malé a střední podniky
– méně než 250 zaměstnanců
– roční obrat do 50. mil. EUR
– zohledňuje se propojenost podniků

– platí do podpisu Dohody
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Operace rozdělena na 3 záměry
dle výrobního zaměření podniku žadatele a zaměření projektu
Projekty zaměřené na suroviny a produkty uvedené v Příloze I Smlouvy
o fungování EU (produkty zemědělské prvovýroby a výrobky z nich):
• Záměr a) Zemědělské podniky
• Záměr b) Zpracovatelské podniky
Projekty zaměřené na pekařské
a cukrářské výrobky:
Záměr c)
Výrobci pekařských, cukrářských
a jiných moučných výrobků
Zpracovatelské podniky mohou žádat
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současně v záměrech
b) i c).

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Na co lze dotaci poskytnout:
• výroba a zpracování
– výstavba, rekonstrukce a technologické vybavení od příjmu
surovin do expedice hotových výrobků
– zvyšování a monitorování kvality výrobků
– např. sklady surovin a výrobků vč. vybavení, výrobní zařízení a
stroje, technologie balení
• uvádění výrobků na trh
– výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen
(vč. pojízdných prodejen, stánků a prodeje ze dvora)
– dopravní prostředky pro přepravu výrobků ke konečnému
spotřebiteli
• zařízení na čištění odpadních vod
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Výše dotace:
záměry a), b)
• 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
záměr c)
• 35 % pro střední podniky

• 45 % pro mikro a malé podniky (do 50 zaměstnanců)
Výše jednotlivých výdajů, na které lze dotaci poskytnout, je omezena.
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zvláštní podmínky operace:
• Minimální počet bodů = 45
• zemědělský podnikatel musí dodržet podíl příjmů ze
zemědělské prvovýroby až do data podpisu Dohody.
• zpracovávaná surovina i výrobek musí být ve vlastnictví
žadatele/příjemce dotace.
• za zpracování nelze považovat jednoduchou úpravu vstupní
suroviny bez návaznosti na další zpracování (např.
rozkrájení a zabalení).
• nepodporované komodity a oblasti – med, syrová vejce,
ryby, vybraná zařízení na výrobu vína, vybavení pro
restaurační
a
hostinskou
činnost,
investice
do
administrativních a správních budov, celkové demolice,
dopravní prostředky pro osobní přepravu
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Pro záměr c) platí další podmínky vyplývající z odlišného
režimu podpory, tzv. blokové výjimky:

• způsobilá pouze počáteční investice
– nový provoz

– významné rozšíření kapacity provozovny
– rozšíření sortimentu o výrobky, které nebyly dříve vyráběny
– zásadní změna výrobního postupu

• podpora musí mít motivační účinek
• žadatel nesmí být podnikem v obtížích
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informační technologie pro sledovatelnost výrobků
zkrácení dodavatelského řetězce
zaměstnávání znevýhodněných zaměstnanců
podniky s vysokou přidanou hodnotou na pracovníka
finančně zdravé podniky
zvýšení efektivity technologií (výkon, kapacita)
zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny
výroba biopotravin a biokrmiv
výrobci produktů s vybranou značkou původu nebo kvality
menší projekty
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Čerpání 4.2.1 v mil. Kč
nezazávazkováno

zazávazkováno
5.kolo
575
15%

zbývá k
závazkování
1723,7
44%
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schváleno
(1.kolo)
821
21%
schváleno
(3.kolo)
578
15%
doporučeno
(3.kolo)
195
5%

Realizovaný projekt:
„Rozšíření technologie Malá Mlékárna“
• rodinná farma Zdeňka, Hustopeče nad Bečvou – Poruba
• zahájení zpracování mléka v důsledku nízkých výkupních
cen mléka (diverzifikace výroby)
• výstavba a vybavení výrobny tvarohu a sýrů bez dotace
• pro velký zájem zákazníků rozhodnutí navýšit výrobní
kapacitu
• žádost o dotaci
• projekt zaměřen na rozšíření stávající výroby:
– zvýšení kapacity výroby sýrů (výrobník na sýry 1200 l)
– rozšíření výroby o další produkty - máslo a podmáslí (máselnice)
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Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků

Gestor: Ing. Iva Pospíšilová

e-mail: iva.pospisilova@mze.cz
tel.: 221 812 126
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Program rozvoje venkova
2014–2020
8.3.1 Zavádění preventivních
opatření v lesích
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8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích –
způsobilé výdaje
preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich
povodích, (zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta,
zabezpečení břehů)
protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích (hrazení
a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh)
výstavby
a
opravy
retenčních
nádrží
a
objektů hrazení bystřin

projekční a průzkumné
práce
a
inženýrská
činnost během realizace
projektu

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích – další podmínky
příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich
sdružení
míra podpory: 100 % způsobilých výdajů
výdaje na projekt: min. 100 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
projekt
lze
realizovat
na PUPFL včetně vodních
toků, popř. jejich částí a
vodních útvarů, které se
nacházejí v rámci PUPFL
žadatel doloží souhlasné
stanovisko MŽP
preference:
převažující
kategorie lesa, riziková
povodí IV. řádu, plocha, ke
kterému
se
úprava
vztahuje,
podání
jedné
žádosti

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Statistické údaje

•
•
•
•
•

doposud příjem žádostí v 2. kole příjmu
přijato celkem 16 žádostí v hodnotě 38,8 mil. Kč
schváleno bylo 12 žádostí v hodnotě 27,3 mil. Kč
celková alokace cca 97 mil. Kč
alokace pro 5. kolo 35 mil. Kč.
zbývá k
závazkování
36%

schváleno (2. kolo)
28%

alokace (5. kolo)
36%
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Operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Gestor: Ing. Petr Dušek

e-mail: petr.dusek@mze.cz
tel.: 221 812 830
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Program rozvoje venkova
2014–2020
8.4.1 Obnova lesních porostů po
kalamitách
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8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách –
způsobilé výdaje
odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let
určených k rekonstrukci
příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění
vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická
příprava půdy)

umělá
obnova
sadbou a síjí na
plochách
po
kalamitních těžbách
ochrana
porostů

založených

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách –
další podmínky
příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich
sdružení
míra podpory: 100 % způsobilých výdajů
výdaje na projekt: min. 75 tis. Kč, max. 40 mil. Kč
podpora je podmíněna doložením
stanoviska o výskytu přírodní katastrofy
(minimálně 20 % příslušného lesního
potenciálu)
jedná se o kalamity způsobené
abiotickými vlivy, tj. klimatickými a
dalšími faktory (bořivý vítr, mokrý sníh,
sucho – oblasti vymezení suchem,
alespoň 30 % smrku nebo 30 %
borovice) nebo biotickými činiteli
podle seznamu v Pravidlech
preference: převažující kategorie lesa,
rozsah škod na lesním potenciálu, typ
vlastníka, typ kalamity, podání jedné
žádosti

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Statistické údaje

•
•
•
•
•

doposud příjem žádostí v 2. kole příjmu
přijato celkem 41 žádostí v hodnotě 63,7 mil. Kč
schváleno bylo 31 žádostí v hodnotě 56,8 mil. Kč
celková alokace cca 280 mil. Kč
alokace pro 5. kolo 112 mil. Kč.
schváleno (2. kolo)
20%
zbývá k závazkování
40%

alokace (5. kolo)
40%
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Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Gestor: Ing. Petr Dušek

e-mail: petr.dusek@mze.cz
tel.: 221 812 830
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Program rozvoje venkova
2014–2020

8.5.1 Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin
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8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin –
způsobilé výdaje
částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu MZD
při založení porostu

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin –
další podmínky
příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich
sdružení; žadatelem nemohou být státní podniky
míra podpory: 100 % způsobilých výdajů
výdaje na projekt: min. 20 tis. Kč, max. 1 mil. Kč
podpora se vztahuje pouze na
hromadnou mechanickou ochranu MZD
vysazených v souladu s projektem
zalesnění
v době realizace je zastoupení MZD na
ochráněné ploše podle projektu 90 %

preference: převažující kategorie lesa,
typ mechanické ochrany, podání jedné
žádosti

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Statistické údaje

•
•
•
•
•

doposud příjem žádostí v 2. kole příjmu
přijato celkem 53 žádostí v hodnotě 5,1 mil. Kč
schváleno bylo 39 žádostí v hodnotě 4,3 mil. Kč
celková alokace cca 187 mil. Kč
alokace pro 5. kolo 46 mil. Kč.
schváleno (2. kolo)
2%

alokace (5. kolo)
25%

zbývá k
závazkování
73%
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Operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin

Gestor: Ing. Petr Dušek

e-mail: petr.dusek@mze.cz
tel.: 221 812 830

55

8.6.1 Technika a technologie pro
lesní hospodářství
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8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Zaměření a cíle operace:

podpora lesní techniky
• konkurenceschopnost
lesních podniků
• účinnost výrobního
procesu v LH
• hospodářská hodnota lesů
• využití strojů a techniky
šetrnějších k životnímu
prostředí
57

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Kdo může o dotaci požádat:
• Držitelé lesů
hospodaří dle platného LHP/
platné LHO na min. 3 ha
lesních pozemků ve
vlastnictví, nájmu, pachtu,
výpůjčce
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8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Na co lze dotaci poskytnout:
obnova, výchova a těžba lesních porostů
• traktor pro práci v lese, vyvážeč, kůň, klanicový vyvážecí vlek za traktor/koně, lanový naviják…

zpracování potěžebních zbytků
• štěpkovač, shrnovač klestu, štípací a kráticí stroje

příprava půdy před zalesněním
• talířová půdní fréza

lesní školkařská činnost
• sázecí a rýhovací stroje, školkařské kypřiče, postřikovače, třídicí linka…

stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
• příkopová fréza, sněžná fréza, drticí fréza, svahovač, urovnávač…

mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
• mobilní řetězové pily na podélné řezání, mobilní rámové a pásové pily
59
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8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Výše dotace:
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden
projekt činí od 10 000,- Kč do 10 000 000,- Kč včetně.

Výše jednotlivých výdajů, na které lze dotaci poskytnout, je omezena.
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8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Zvláštní podmínky operace:
• podpora pouze na stroje určené pro hospodaření na PUPFL
• podporovány jen lesní školky, které provozují školkařskou
činnost na PUPFL; provozovatel školkařské činnosti zároveň
musí být evidován v systému evidence reprodukčního
materiálu.
• 1 žadateli pouze 1 probírkový harvestor, 1 probírkový
harwarder a 1 těžební hlavici za celé programové období
2014–2020
• podpora musí mít motivační účinek
• žadatel nesmí být podnikem v obtížích
• vůči žadateli nesmí být vystaven inkasní příkaz
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8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií:

všichni
žadatelé
pouze pro
koně
pouze pro
lesní školky
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• velikost investice vůči velikosti
obhospodařovaného lesního majetku (PUPFL)
• mladí lesníci do 40 let
• okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti
• hospodářsky problémové regiony

• žadatelé s požadovaným oborem vzdělání
• žadatelé s praxí (vlastnictví koně, prokázaný
objem přibližovaného dříví)

• realizace v horské oblasti
• původ sadebního materiálu

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Čerpání 8.6.1 v mil. Kč
nezazávazkováno

zazávazkováno

alokace pro 5. kolo;
100; 14%

schváleno (1.
kolo); 88; 13%

schváleno (3. kolo);
182; 26%
zbývá k závazkování;
287; 41%

doporučeno (3.
kolo); 44; 6%
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8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Příklad projektu v realizaci
Pořízení tažných koní – obora Hukvaldy
Cíl projektu
- omezení provozu strojů v Evropsky významné
lokalitě
Pořízení: kůň pro práci v lese (slezský norik)

Výsledky projektu

zátěž půdy v lesních porostech
opotřebení a vznik erozních rýn na svážnicích
hluk, emise a únik provozních kapalin
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Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Děkuji za pozornost

Gestor: Ing. Kristýna Konopásková
e-mail: kristyna.konopaskova@mze.cz
tel.: 221 812 773
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16.1.1 Podpora operačních skupin
a projektů EIP

67

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Zaměření operace

• inovativní řešení
• přenos výsledků do praxe
Cíle operace

• podpořit fungování tzv. operačních skupin (dále jen
„OS“) za účelem realizace inovačních projektů
a usnadnit přenos výsledků projektů do praxe
• přispění ke konkurenceschopnosti zúčastněných
podniků
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16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Broker
• jeho úkolem je usnadnit zakládání, fungování OS, vypracovat
s OS projekt
• mezi jeho činnosti patří:
– podpora členů OS, tj.
• usnadnění jejich komunikace
• pomoc s definicí cílů projektu
• pomoc s určením rolí jednotlivých členů OS
• podpora spolupráce členů OS při práci na projektu, celkové
usnadnění fungování OS
– předložení návrhu projektu, který je podporován všemi členy OS

• MZe vybralo celkem 14 brokerů
• v případě, že bude projekt vybrán k podpoře, může broker
napomáhat i při následném fungování OS

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Operační skupina

• skupina
•

•

•

lidí, která pracuje na
konkrétním a praktickém řešení
problému
nebo
zpracovává
pro
konkrétní využití inovativní podnět
účelem je propojit partnery z oblasti
vědy,
výzkumu,
zemědělství,
potravinářství, odborných nevládních
organizací, poradců a dalších aktérů
rozvoje venkova a napomoci přenosu
poznatků vědy, výzkumu a inovací do
praxe
práce OS by měla vytvářet přidanou
hodnotu
a
přispět
ke
konkurenceschopnosti zúčastněných
podniků
podpora OS omezena na dobu nejvýše
7 let, nejdéle však do 30. 6. 2023

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Kdo může o dotaci požádat

• zemědělský podnikatel

autor: archiv MZe, M. Komárek

(FO nebo PO v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.)

• potravinářský podnikatel
(FO nebo PO v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb.)

• výrobce krmiv
(FO nebo PO v souladu se zákonem
č. 91/1996 Sb.)
autor: archiv MZe, D. Sirůček
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16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Operace rozdělena na 2 záměry
dle výrobního zaměření podniku žadatele a zaměření projektu
Projekty zaměřené na suroviny a produkty uvedené v Příloze I Smlouvy
o fungování EU (produkty zemědělské prvovýroby a výrobky z nich):
• Záměr
a)
Zvýšení
zemědělské
produktivity,
hospodářské
životaschopnosti,
udržitelnosti,
účinnosti
v
oblasti
výstupů
a zdrojů, tj. zemědělské prvovýroby
• Záměr b) Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro
prvovýrobce nebo v oblasti jakosti a bezpečnosti potravin a zdravého
životního stylu
Operační skupina žádá prostřednictvím
• Záměr a) zemědělský podnikatel
• Záměr b) zemědělský či potravinářský podnikatel nebo výrobce krmiv
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16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Na co lze dotaci poskytnout
• výdaje na spolupráci
– hrubá mzda a odměny z dohod nebo výdaje za služby brokera,
ostatních členů OS, vč. výzkumníků a vyjma žadatele jako FO
– výdaje na propagaci
– výdaje spojené se šířením výsledků projektu
• přímé výdaje

– investice do výroby nových produktů, postupů, technologií
– potřeby k výrobě nových produktů postupů a technologií
• ostatní výdaje
– technická dokumentace staveb a strojního zařízení

– studie a plány spojené s vývojem a aplikací nových produktů, postupů,
technologií
– zřízení internetových stránek pro šíření výsledků projektu
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16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Výše dotace

výdaje na spolupráci
– 85 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

autor: archiv MZe, F. Podroužek

přímé a ostatní výdaje
– 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Minimálně 10 % a zároveň maximálně 50 % všech výdajů musí
tvořit výdaje na spolupráci.
Výše jednotlivých výdajů, na které lze dotaci poskytnout, je omezena.
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16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Zvláštní podmínky operace

• žadatel s ostatními členy OS podepíše Smlouvu
o spolupráci nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci
• žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření
• žadatel je povinen od roku následujícího po podpisu Dohody
každoročně nejpozději do 30. 6. předložit zprávu popisující
postup a průběžné výsledky inovační spolupráce, tzv. Inovační
deník, a to až do předložení konečné Žádosti
o platbu (včetně)
• pro OS existuje možnost průběžného financování výdajů na
spolupráci, Žádost o průběžnou platbu lze podat jednou
v rámci kalendářního roku (ve stejném termínu jako Inovační
deník)
• způsobilé nejsou výdaje související s ochranou duševního
vlastnictví, např. pořízení patentů, licenčních ujednání, atd.
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16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Výběr projektů ke spolufinancování

• provádí Hodnotitelská komise
– podpora
je
podmíněna
kladným
zhodnocením
projektu
s vyhodnocením aspektů potřebnosti, proveditelnosti, účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti
– projekt je inovativního charakteru, tj. v rámci posuzování inovativnosti
neobdržel 0 bodů (preferenční podkritérium 1.1)
– projekt neobdržel 0 bodů v rámci preferenčních podkritérií 1.4
a 1.5
– projekt není jen prostou obměnou výrobků, technologií, strojů
a zařízení nebo racionalizací výroby
– Inovační deník

• bodové hodnocení projektu dle preferenčních
uvedených přímo v Pravidlech pro žadatele
76

kritérií

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií

• posouzení projektu Hodnotitelskou komisí
• podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech
• projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou
regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace
ve fázi asanace
• místo realizace projektu se nachází v hospodářsky
problémových regionech
• žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň A/B
• předmětem projektu je zpracování mléka/masa/ovoce,
zeleniny, chmele, moštových hroznů
• žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém
zemědělství a nehospodaří souběžně v režimu konvenční
produkce na zemědělské půdě
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16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Inovační deník (doporučená struktura)
• stručný popis projektu
• realizovaná práce od počátku projektu do předložení vždy aktuální
Inovačního deníku, vč. porovnání s plánem uvedeným v ŽOD
• práce, které mají dle plánu následovat v dalším období realizace
projektu (tj. do předložení příštího Inovačního deníku, vč. porovnání
s plánem uvedeným v ŽOD
• aktualizace všech částí SWOT analýzy (porovnání se SWOT
analýzou uvedenou v ŽOD)
• zhodnocení inovačního potenciálu
• příspěvek inovace ke snížení vstupů
• příspěvek inovace k recyklaci
• zavedení metod hospodaření prospěšných životní prostředí
• celkové zhodnocení posunu směrem k hlavnímu cíli projektu a jeho
využití pro praxi

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Statistické údaje

• doposud příjem žádostí v 3. kole příjmu
• přijato celkem 15 žádostí v hodnotě 103 mil. Kč
• schváleno bylo 5 žádostí v hodnotě 39,6 mil. Kč
Čerpání 16.1.1 v mil. Kč

39,6;
10%
223,2; 55%

140; 35%

schváleno (3. kolo)
alokace (5. kolo)
zbývá k závazkování
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Operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Děkuji za pozornost.

Gestor: Ing. Lucie Matěnová
e-mail: lucie.matenova@mze.cz
tel.: 221 812 360
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Formulář pro zveřejnění výsledků projektů
Spolupráce PRV 2014–2020
• Příručka pro publicitu PRV 2014– 2020, verze 3
• povinnost vyplnění uvedeného formuláře je společná pro všechny
operace M16 Spolupráce, tj. 16.1.1, 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1, 16.4.1,
16.6.1 a operace 19.2.1 (Fiche dle čl. 35, odst. 2, písm. c) a d))
• žadatel/příjemce dotace při Žádosti o platbu vyplní Formulář pro
zveřejnění výsledků projektu Spolupráce PRV 2014–2020
v internetové aplikaci „Projekty spolupráce PRV“ na Portálu farmáře
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/pubprv/prehled/
• vyplněné a podepsané licenční ujednání a Souhlas se zpracováním
a zveřejněním osobních údajů uvedené v přílohách Příručky pro
publicitu PRV 2014–2020

Internetová aplikace „Projekty spolupráce PRV“
• nutností je mít zřízené přihlašovací údaje do portálu e-Agri.cz

Internetová aplikace „Projekty spolupráce PRV“
• zadání nového projektu možné po přihlášení do aplikace

Internetová aplikace „Projekty spolupráce PRV“
• základní
údaje
o projektu

Internetová aplikace „Projekty spolupráce PRV“
• uvedení všech spolupracujících osob

Internetová aplikace „Projekty spolupráce PRV“
• Veřejná část aplikace
– zveřejněný formulář

16.2.2 Podpora vývoje nových
produktů, postupů a technologií
při zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Zaměření a cíle operace:
• spolupráce – přenos výzkumu a vývoje do praxe
• zvýšení konkurenceschopnosti podniků

• rozvoj inovací ve zpracování zem. produktů
• výroba potravin a krmiv
88

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Příjemce dotace/žadatel:

výrobce potravin nebo krmiv

Kdo projekt realizuje:
• Uskupení min. 2 subjektů - min. jeden subjekt splňuje definici
příjemce dotace a min. jeden subjekt je výzkumnou institucí
• Příjemce dotace, který disponuje kvalifikovaným personálem
a výrobními prostředky k vývoji inovace
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Na co lze dotaci poskytnout:
• Provozní výdaje na vývoj a aplikaci inovací

-

související se spoluprací s výzkumnou institucí / vývojem
pomocí vlastních kapacit žadatele

-

přípravné operace, zkoušky, spotřebovaný materiál, mzdové
náklady apod.

• Přímé investice
- inovace související s výsledkem spolupráce / vlastním vývojem
- nové výrobní technologie a postupy, související stavební
investice apod.
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Výše dotace:
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Částka způsobilých výdajů na jeden projekt: 1–150 mil. Kč
• Výdaje na spolupráci musí tvořit:
Projekty do 5 mil. Kč ZV - min. 15% a max. 50 % ZV
Projekty nad 5 mil. Kč ZV - min. 1 mil. Kč a max. 50 % ZV
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Zvláštní podmínky operace:

• Realizace projektu do 36 měsíců od podpisu Dohody
• Zveřejnění výsledků a zajištění jejich šíření (aplikace
„Projekty spolupráce PRV“)
• Projekt je před schválením
hodnotitelskou komisí
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posuzován

odbornou

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Hodnotitelská komise posuzuje
zda se jedná o:
1) inovativnost pro předkladatele/ČR
2) vývoj nového výrobku/obalu/technologie
zpracování/organizačního postupu
3) prodloužení doby min. trvanlivosti/spotřeby
4) zlepšení sledovatelnosti výrobku
5) zachování původních vlastností, charakteru
suroviny
6) vznik kontaminantů
7) obohacení výrobku o výživové látky
8) nutričně nežádoucích látek
vyřazovací kritéria

Zhodnocení:
9) spolupracujícího
subjektu/kapacit
žadatele
10) navrhovaného
postupu vývoje
11) efektivnosti
12) proveditelnosti a
potřebnosti
13) kvality zpracování
projektu (NOVĚ)

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií:
• posouzení hodnotitelskou komisí
• výrobci produktů s vybranou značkou původu nebo kvality
• zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny, krmiv
• výroba biopotravin a biokrmiv
• výroba škrobu a mouky z bezlepkových obilovin, sóji a
amarantu
• finančně zdravé podniky
• větší projekty
• žadatelů, kteří zvyšují stabilitu v odvětví (vlastníci objektů)
• proexportně aktivní žadatelé (NOVĚ)
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Celková alokace 2 994 mil. Kč
Alokace pro 5. kolo 440 mil. Kč
Stav čerpání

alokace
5. kolo
15%
schváleno
3. kolo
29%
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zbývá
21%

schváleno
1. kolo
35%

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Příklad projektu v realizaci
Inovace zemědělských produktů ve společnosti Bohemia Apple
Cíl projektu
Ve spolupráci s VÚPP vyvinout:
- nový produkt - křehké jablečné lupínky
- technologický postup jejich výroby.
Produkce jablečných lupínků umožní v budoucnu žadateli zpracování jablek,
komerčně obtížně využitelných. Komerčně obtížně využitelná jablka rozměry
a tvarem nevyhovují požadavkům odběratelů.

Průběh spolupráce v rámci projektu
Spolupráce zahrnuje všechny kroky technologického postupu. Díky výzkumu
bude vytipována teplota, při které dojde k vysušení lupínků na požadovanou
křehkost a zároveň nedojde k výraznému zhoršení senzorických vlastností.
Pořízení: krájecího zařízení, máčecího zařízení, třídičky jablek (vodní cesta)
96

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Gestor: Ing. Tereza Říhová

e-mail: tereza.rihova@mze.cz
tel.: 221 812 374
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Zaměření operace

• Podpora spolupráce malých subjektů
Cíle operace

• Podpora úsporných opatření, kterých lze často
dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací
• Zvýšení konkurenceschopnosti
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Záměry
• Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby
a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby
a zpracování zemědělských produktů na zemědělské a
nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh
• Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Kdo může o dotaci požádat:

Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které
se sdruží jako společníci do společnosti dle § 2716
nového občanského zákoníku
Záměr a) nebo záměr b):
 Zemědělský podnikatel, který splňuje definici
mikropodniku
nebo
 Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu, který splňuje definici mikropodniku.
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Záměr c)
 Držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který
splňuje definici mikropodniku nebo je fyzickou osobou
nepodnikající
Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří.
(Je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka
lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů)
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Na co lze dotaci poskytnout:
Záměr a), b)

Přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené
s prováděním podnikatelského plánu spolupráce:
 společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro
živočišnou, rostlinnou výrobu,
 společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, jejich finální úpravu, balení, značení
výrobků
 nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společně
využívaných zemědělských nebo potravinářských staveb
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Na co lze dotaci poskytnout:
Záměr c)

Výdaje na spolupráci:
 vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek
Přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené
s prováděním podnikatelského plánu spolupráce:
 společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu
a těžbu lesních porostů včetně následného soustřeďování dříví a
zpracování potěžebních zbytků

104

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Výše dotace:
záměr a), b)
• 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
záměr c)
• 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt
činí minimálně 50 000 Kč (včetně) a maximálně 7 000 000 Kč
(včetně).
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Zvláštní podmínky operace:
• Podpora je podmíněna předložením podnikatelského
plánu spolupráce
• Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit,
které již probíhají
• Spolupracující subjekty podepíší Společenskou smlouvu
nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci
• Projekt se netýká výroby medu a zpracování medu,
rybolovu a jeho produktů a akvakultury
• Motivační účinek, podnik v obtížích
• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce
dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Zvláštní podmínky operace:
• Osoby blízké, personálně propojeny
• Dotaci nelze poskytnout
–
–
–
–

traktory
valníky
kombajny pro sklizeň obilnin
přípojná zařízení pro přepravu
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Zvláštní podmínky operace

Pro záměr c)

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně
7 bodů
• Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem
lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní
hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický
separát lesní hospodářské osnovy)
• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k
půdě a zdrojům
• Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro
hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

108

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií:
• Vyšší počet spolupracujících subjektů
• Podpora mladé generace, subjekty dlouhodobě
podnikající v sektoru zemědělství nebo potravinářství
nebo s vyšším procentem příjmů z prvovýroby
• Vlastní majetek do společné spolupráce
• Výrobci produktů s vybranou značkou původu nebo
kvality
• Ekologické zemědělství
• Realizace ve specifické oblasti ČR
• vyšší podíl investice (celkových výdajů projektu) k
velikosti obhospodařovaného lesního majetku
• Projekty s vyšší celkovou výměrou sdruženého lesního
majetku (ha)
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Statistické údaje:

•
•
•
•

alokace pro celé období 174,8 mil. Kč
alokace pro 5. kolo 27,5 mil. Kč
přijato celkem 26 žádostí v hodnotě 38,9 mil. Kč
doporučeno bylo 11 žádostí v hodnotě 19 mil. Kč
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16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

gestor: Ing. Alexandra Brzezná

e-mail: alexandra.brzezna@mze.cz
tel.: 221 812 599
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16.4.1
Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Zaměření operace

• Podpora spolupráce
• Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ)
• Rozvoj místních trhů

Cíle operace

• Začlenění prvovýrobců do
dodavatelských řetězců
• Posílení konkurenceschopnosti
archiv MZe M.Čiržová
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

KDŘ se týká dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně
jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem
(Zprostředkovatel = subjekt, který nakoupí produkt od
zemědělce za účelem jeho dalšího prodeje)
Farmář

Zprostředkovatel

Farmář

Konečný spotřebitel

Konečný spotřebitel

Místní trh – podpora v případě, že činnosti zpracování a prodeje
konečnému
spotřebiteli
se
odehrávají
v
okruhu
75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Forma spolupráce:
Prodej v místní prodejně
Prodej ze dvora
Přímý prodej spotřebiteli

archiv MZe

archiv MZe Jan Weiss
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Kdo může o dotaci požádat:
Uskupení minimálně 2 subjektů

Uskupení žádá o podporu prostřednictvím jednoho ze
spolupracujících subjektů
• Zemědělský podnikatel - MSP
• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu - MSP
• Obec nebo dobrovolný svazek obcí
• Nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce
nebo zpracovatele potravin
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Na co lze dotaci poskytnout:
Výdaje na spolupráci:
 vypracování podnikatelského plánu spolupráce
v souvislosti s projektem
 náklady na propagační činnosti KDŘ nebo místního trhu
(náklady spojené s propagací v médiích, náklady na tisk
letáků, plakátů, reklamní tabule)
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Na co lze dotaci poskytnout:
Přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené
s prováděním podnikatelského plánu spolupráce:
 společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení
související s projektem
•
•
•
•

vybavení prodejny
pořízení prodejního stánku, vybavení tržiště
investice do technologie na úpravu produktů k prodeji
investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
(nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní
přepravu není způsobilý), společná pojízdná prodejna

 nová výstavba či modernizace nemovitého majetku
v souvislosti s provozováním KDŘ či místního trhu
 hardware a software – v souvislosti s e-shopem
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Výše dotace:
Výdaje na spolupráci
• 50 % způsobilých výdajů
Přímé výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním
podnikatelského plánu spolupráce
• Velké podniky - 25 % způsobilých výdajů
• Střední podniky - 35 % způsobilých výdajů
• Malé podniky - 45 % způsobilých výdajů
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt
činí minimálně 50 000 Kč (včetně) a maximálně 6 000 000 Kč
(včetně).
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Zvláštní podmínky operace:
• Podpora je podmíněna předložením podnikatelského
plánu spolupráce
• Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit,
které již probíhají
• Spolupracující subjekty podepíší Smlouvu o spolupráci
• Motivační účinek, podnik v obtížích
• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce
dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz
• Podmínka zveřejnit výsledky projektu a zajistit jejich
šíření
• Splnění definice KDŘ nebo místního trhu
• Na realizaci projektu se musí podílet všechny
spolupracující
subjekty v uskupení
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Podmínky pro velké podniky :
 výše podpory u přímých výdajů na konkrétní projekty
spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce
musí odpovídat čistým dodatečným nákladům na realizaci
investice, a to na základě hypotetického srovnávacího
scénáře se situací, kdy by podpora nebyla poskytnuta
 žadatel v podnikatelském plánu spolupráce musí
popsat situaci, která by nastala v případě, že by
podpora nebyla poskytnuta
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií:
• Vyšší počet spolupracujících subjektů
• Subjekty dlouhodobě podnikající v sektoru zemědělství
nebo potravinářství
• Výrobci produktů s vybranou značkou původu nebo
kvality
• V případě KDŘ – subjekt je prvovýrobcem komodity
související s předmětem projektu
• Realizace ve specifické oblasti ČR
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Statistické údaje:

• alokace pro celé období 108 mil. Kč
• alokace pro 5. kolo 50 mil. Kč
• přijato celkem 1 žádost (3.kolo) a 6 žádostí (4.kolo) v
hodnotě 10,5 mil. Kč
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Inspirace ze zahraničí:
• Francie
– Prodej vlastních produktů - Vybudovaná síť prodejních míst
(ustálené trhy, bedýnkový prodej)
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16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

gestor: Ing. Alexandra Brzezná

e-mail: alexandra.brzezna@mze.cz
tel.: 221 812 599
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16.6.1
Horizontální a vertikální
spolupráce při udržitelném
zajišťování biomasy pro výrobu
energie, výrobu potravin a v
průmyslových procesech
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16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Zaměření operace

• Spolupráce při organizaci zásobování biomasou
Cíle operace

• Udržitelné hospodářství s přírodními zdroji
• Posílení konkurenceschopnosti
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16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Kdo může o dotaci požádat:
Uskupení minimálně dvou subjektů.

Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem
v uskupení jsou:
• Zemědělský podnikatel
• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou
spotřebu
• Obec nebo dobrovolný svazek obcí
• Podnikatelský subjekt
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16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Na co lze dotaci poskytnout:

Výdaje spojené s realizací projektu:
• detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu
• studie týkající se dotyčné oblasti (technicko - ekonomické
studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní
prostředí, energetický audit, odborné posudky, projektová
dokumentace ke stavebnímu řízení)
• osobní výdaje koordinátora projektu
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16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Výše dotace:
Výdaje spojené s realizací projektu:
 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt
činí minimálně 50 000 Kč (včetně) a maximálně 4 000 000 Kč
(včetně).

130

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

Zvláštní podmínky operace:
• Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu
spolupráce
• Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit,
které již probíhají
• Spolupracující subjekty podepíší Smlouvu o spolupráci
• Motivační účinek, podnik v obtížích, inkasní příkaz
• Podpora je určena pro projekty s udržitelným zajištěním
biomasy
• Podmínka zveřejnit výsledky projektu a zajistit jejich šíření
• Výsledky projektu (detailní podnikatelský plán, studie týkající
se dotyčných oblastí, studie proveditelnosti, apod.) musí být
kladně zhodnoceny odborným hodnotitelským posudkem
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 Na realizaci projektu se musí
spolupracující subjekty v uskupení
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podílet

všechny
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Zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií:

• Vyšší počet spolupracujících subjektů
• Pozitivní dopad na životní prostředí
• Realizace ve specifické oblasti ČR
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Statistické údaje:

• alokace pro celé období 39,9 mil. Kč
• alokace pro 5. kolo 5,5 mil. Kč
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Inspirativní projekt - Zpracování energetického záměru
obce a koordinace využití energetických zdrojů
Energeticky soběstačná obec
• Obec + dodavatel biopaliv (zemědělské společnosti)
• Dokumentace - Vybudování teplovodních rozvodů centrálního
zásobování teplem, kotelna na biomasu a BPS (kom. výroba
elektřiny a tepla)
hnojivo
Zemědělský,
potravinářský
odpad

BPS

teplo
kotel
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Děkuji za pozornost

gestor: Ing. Alexandra Brzezná
e-mail: alexandra.brzezna@mze.cz
tel.: 221 812 599

136

