PROGRAM ROZVOJE
VENKOVA 2014–2020
12. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

PROGRAM
ÚVODNÍ SLOVO
OBECNÉ PODMÍNKY PRAVIDEL PRO ŽADATELE
A OPERACE VYHLAŠOVANÉ VE 12. KOLE PŘÍJMU
1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

INFORMACE K POSTUPU ADMINISTRACE
ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA SZIF
DOTAZY, ZÁVĚR
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PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
15. 6. – 13. 7. 2021

CELKOVÁ ALOKACE:
CCA 5,2 MLD. KČ

OBECNÉ PODMÍNKY PRAVIDEL
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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 zakázek PRV – nyní platná 5. verze
Příručka pro publicitu PRV – nyní platná 5. verze
Metodika výpočtu finančního zdraví
Dostupné na:
www.eagri.cz/PRV a na stránkách SZIF www.szif.cz/cs
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OBECNÁ USTANOVENÍ
administraci provádí SZIF – platební agentura (Státní zemědělský intervenční
fond)
komunikace se SZIF - datová schránka (DS) a Portál farmáře
okamžik doručení = čas přihlášení do DS osoby s oprávněním k přístupu k dokumentu,
případně 10. den od dodání dokumentu do DS, pokud se do té doby oprávněná osoba
nepřihlásí
dále jsou dokumenty zasílány na Portál farmáře (pro žadatele bez DS je Portál stále
jedinou komunikační platformou), kde je žadatel informován o stavu administrace

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 (1–100 % částky dotace,
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nedotování výdaje)

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
(pokud není stanoveno jinak)
žadatel (vyjma FO a PO veřejného práva) musí být nejpozději k
datu podpisu Dohody zapsán v Evidenci údajů o skutečných
majitelích
pokud je žadatelem PO, jejímž skutečným majitelem dle
Evidence skutečných majitelů je veřejný funkcionář, SZIF ukončí
administraci
obecně zákaz střetu zájmů
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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)
hotovostní 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),
případně jsou použity jednotkové náklady
nelze dotovat leasing, věcné plnění, prosté nahrazení investice
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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 jedno hlášení o změnách 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…), ale nemusí je schválit – riziko
žadatele! (doporučení – hlásit všechny změny s předstihem)
za nenahlášení změny může být udělena sankce (dle závažnosti změny 1–
100 % dotace)
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DOKLÁDÁNÍ PŘÍLOH PO PODÁNÍ ŽOD
•Operace 1.1.1; 1.2.1

5. 10. 2021

•Operace 4.1.1; 4.2.1; 6.1.1

30. 11. 2021
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DOKLÁDÁNÍ PŘÍLOH PO PODÁNÍ ŽOD
opatření stavebního úřadu platné a pravomocné ke dni předložení
příloh
projektová dokumentace k řízení SÚ
půdorys stavby/dispozice technologie
dokumentace k posouzení vlivu na ŽP
stanovisko VÚMOP pro přidělení bodů za preferenční kritérium
zaměřené na realizaci projektu na „zemědělských brownfieldech“
žádost o vydání stanoviska VÚMOP podat nejpozději 8. 11. 2021
VÚMOP zajistí vydání stanoviska do 29. 11. 2021
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ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
podmínky pro zadávání zakázek pro zadavatele mimo režim zákona o
zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu stanoveny v
Pravidlech a v Příručce pro zadávání zakázek PRV
žadatel dokládá dokumentaci k zakázkám již s přílohami po podání ŽOD!
Nutné provést zadávací řízení včas!
Přílohy k cenovému marketingu u zakázek do 500 tis. Kč se dokládají k
ŽOP
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ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
postup dle výše samostatné zakázky a zadavatele
dotovaný a veřejný zadavatel postupuje dle zákona
i ostatní musí dodržet při výběru stanovené zásady
(transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení, zákaz diskriminace,
postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů, volný pohyb zboží a
služeb …)
proto zadávají stanoveným postupem, resp. podle:
a) Pravidel, Obecných podmínek
b) Příručky pro zadávaní zakázek PRV
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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, 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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POSTUPY PRO ODVOLÁNÍ PŘI NEPLNĚNÍ PODMÍNEK PRAVIDEL
Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace může podat žádost o
přezkum.
Před podpisem
Dohody

d

• žadatel se může do 21 kalendářních dnů písemně obrátit se žádostí o přezkum na
Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství

Po podpisu Dohody
• žadatel se může žadatel písemně obrátit se žádostí o přezkum na Přezkumnou komisi
Ministerstva zemědělství, nebo
• může podat návrh na zahájení sporného řízení (§ 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
14

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.)
c) 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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PROJEKTOVÉ
OPERACE
PRV
12. KOLO

PŘÍJEM
ŽÁDOSTÍ
15. 6. – 13. 7.
2021

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
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OPERACE 1.1.1
VZDĚLÁVACÍ AKCE
OPERACE 1.2.1
INFORMAČNÍ AKCE

PŘEDBĚŽNÁ ALOKACE
40 MIL. KČ PRO OPERACI 1.1.1
15 MIL. KČ PRO OPERACI 1.2.1
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zavedení on-line akcí v rámci
operace 1.1.1 Vzdělávací akce

navýšení míry podpory na 100 %
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KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT
SUBJEKT AKREDITOVANÝ MINISTERSTVEM
ZEMĚDĚLSTVÍ
AKTUÁLNÍ PODMÍNKY AKREDITACE NA WEBU

DRUH A VÝŠE DOTACE
100 % VÝDAJŮ, ZE KTERÝCH JE STANOVENA
DOTACE
 min. výdaje na projekt: 50 000 Kč
 max. výdaje na projekt: 1 000 000 Kč
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5–20
prezenční forma

5–20
on-line forma

Celkové náklady na člověkohodinu
(člověkohodina)

416 Kč

236 Kč

včetně DPH

Celkové náklady na člověkohodinu
(člověkohodina)

329 Kč

186 Kč

bez DPH

Počet účastníků 1.1.1 Vzdělávací akce

Počet účastníků 1.2.1
Informační akce
Celkové náklady na
člověkohodinu
(člověkohodina)
Celkové náklady na
člověkohodinu
(člověkohodina)

20–39

40–49

50–59

60–69

70–100

236 Kč

204 Kč

184 Kč

170 Kč

160 Kč

včetně DPH

186 Kč

161 Kč

145 Kč

134 Kč

126 Kč

bez DPH
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VYBRANÉ PODMÍNKY
Vzdělávací akce mohou být realizovány prezenční nebo on-line formou,
které nelze v rámci jednoho projektu kombinovat.
Dokladem o počtu účastníků je vždy prezenční listina (v případě on-line
vzdělávacích akcí vyplní všechny údaje v prezenční listině žadatel, s
výjimkou podpisu, zároveň doloží printscreen obrazovky, ze kterého
bude zřejmé, že všichni účastníci, uvedení v prezenční listině, byli
přihlášeni a připojeni na on-line vzdělávací akci).
V případě on-line vzdělávacích akcí žadatel doloží pozvánku, ze které
budou zřejmí adresáti s odkazem na on-line akci/seminář.

Žadatel umožní pracovníkům SZIF připojit se k on-line vzdělávací akci.
Žadatel/pořadatel/organizátor nesmí u podpořených vzdělávacích a
informačních akcí vybírat účastnické poplatky (poplatky za
vstup/přihlášení/materiály atd.),
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ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ
1.1.1.Vzdělávací akce
• Projekt je regionálně neomezen
• Projekt využívá aktivační metody výuky
• Projekt je zaměřen na inovace
• Členskou základnu žadatele tvoří min. 300 členů
• Tematické zaměření projektu

1.2.1 Informační akce
•Projekt je regionálně neomezen
•Projekt je zaměřen na inovace
•Členskou základnu žadatele tvoří min. 300 členů
• Tematické zaměření projektu
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GESTOR OPERACE:
ING.VERONIKA LLUPI VLASÁKOVÁ

veronika.llupivlasakova@mze.cz
221 812 360

OPERACE 4.1.1
INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH
PODNIKŮ
PŘEDBĚŽNÁ ALOKACE:

3 750 MIL. KČ

KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT
ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL
• Vedený v EZP
• Fyzické osoby
• Právnické osoby

ŽADATELEM NEMŮŽE BÝT:
•
•
•
•

Státní příspěvková organizace
Organizace producentů
Sdružení organizace producentů
Mezioborová organizace

DRUH A VÝŠE
DOTACE
Min. výdaje na projekt:
250 000 Kč
Max. výdaje na projekt:
30 resp. 50 000 000
Kč

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

Do 2 mil. Kč a
do 150 ha +
je splněna
definice MSP

• a) Živočišná výroba

Do 2 mil. Kč a
nad150 ha +
je splněna
definice MSP

• a) Živočišná výroba – pouze pro ekolog.
chovatele prasat, pokud budou požadovat
dotaci na stavby a technologie zvyšující
biologickou bezpečnost chovu a pastevní
areály, včetně doprovodných staveb

Do 30 mil. Kč

• j) Drůbež
• k) Ovce, kozy, koně, králíci
• l) RV (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel,
LAKR)
• n) Vinná réva

Do 50 mil. Kč

• h) Skot
• l) RV - pouze pro investice do skladů pro ovoce
a zeleninu, včetně brambor

+ 5 % pro mladé
začínající zemědělce
+ 5 % pro ekologické
zemědělce

• b) RV (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel,
LAKR)
• m) Vinná réva

NA CO LZE DOTACI POSKYTNOUT
• stavby

Všechny záměry

Pouze záměr a) a b)

a technologie v ŽV
• stavby a technologie pro RV a
školkařskou výrobu
• nákup speciálních mobilních strojů
• nádrže na zadržení srážkových vod ze
střech
• retenční nádrže
• kafilerní boxy

• mobilní oplocení
• náklady na přípravu a administraci

VYBRANÉ DALŠÍ PODMÍNKY
Definice MSP – v případě záměru a), b) a m) musí žadatel zároveň splňovat definici
mikro, malého nebo středního podniku podle přílohy I nařízení Komise (EU) č.
702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských
oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (viz příloha č. 3 Obecných podmínek Pravidel).
Zavedena podmínka, že výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu
mohou tvořit max. 49 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (netýká se záměru a)).
Projekt se nesmí týkat ustájení s klecovou technologií.
Dokumenty související se stavebním a výběrovým řízením se opět předkládají po podání
ŽOD.
 K retenčním nádržím musí být doložena projektová dokumentace.
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ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ
Obecná kritéria
•Vyšší příjmy ze zemědělské prvovýroby
•Velikost projektu dle výše výdajů
•Žadatel zpracovává zemědělské produkty
•Realizace na „zemědělských brownfields“
•Žadatel podniká v ekologickém zemědělství
•Součástí výdajů je stroj s půdoochrannou funkcí, stroj nebo
technologie, které přispívají ke snížení emisí NH3 do ovzduší nebo
zařízení pro precizní zemědělství
•Výše sociálního pojištění za rok 2020 na 100 ha zemědělské půdy
•Žadatelem je mladý zemědělec
•Žadatel je členem organizace producentů

ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ
Obecná kritéria - změny
•Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši: upravena
hranice u jednotlivých podkritérií (do 5 mil. Kč, 5–10 mil. Kč, 10–
20 mil. Kč).
•Projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou
regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve
fázi asanace: doplněna druhá úroveň bodování (více než 50 %, 30–
50 %)

ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI SPECIFICKÝCH PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ
Záměr a) Živočišná výroba
• Zatížení VDJ
• Realizace v oblastech s přírodními omezeními (ANC)

Záměry b), l) Rostlinná výroba
• Více než 50 % výdajů tvoří investice do skladu ovoce, zeleniny, chmele nebo
brambor/do protikroupového nebo protidešťového systému nebo ochranné sítě
proti ptactvu v sadech

Záměr h) Skot
• Zatížení VDJ
• Realizace v oblastech s přírodními omezeními (ANC)
• Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky a/nebo
nádrže na kejdu nebo močůvku a/nebo hnojiště
• Předmět projektu se týká chovu dojnic

ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI SPECIFICKÝCH PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ
Záměr j) Drůbež

•Zatížení VDJ
•Navýšení počtu ustájovacích míst min. o 20 %
•Předmětem projektu je chov nosnic a/nebo odchov kuřic
nosného typu v alternativních systémech chovu
•Technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu
Záměr k) Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)
•Zatížení VDJ
•Realizace v oblastech s přírodními omezeními (ANC)
•Předmět projektu se týká chovu ovcí a koz

GESTOR OPERACE:
ING. ANTONIA NOLFOVÁ
ING. MARIE ČERMÁKOVÁ

antonia.nolfova@mze.cz 221 812 655
marie.cermakova@mze.cz 221 814 535

OPERACE 4.2.1
ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
PŘEDBĚŽNÁ ALOKACE:

1 250 MIL. KČ

KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT
1. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL
•
•

vedený v EZP
podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových
příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu
podání Žádosti o dotaci činil 45 % a více.

2. VÝROBCE POTRAVIN NEBO KRMIV
•

výstupními produkty jsou výrobky uvedené v příloze I
Smlouvy o fungování EU

MSP (záměr a) a b) i velké podniky (záměr d)

DRUH A VÝŠE
DOTACE
Min. výdaje na projekt:
100 000 Kč
Max. výdaje na
projekt:
75 000 000 Kč
Výše dotace:
50 % výdajů, ze
kterých je stanovena
dotace
36

NA CO LZE DOTACI POSKYTNOUT
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací
nezbytně nutných pro realizaci projektu)
investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce
prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, prodejní automaty, vybavení
prodejen), investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek
dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

VYBRANÉ PODMÍNKY
Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo
krmiv; výrobní proces se pak musí týkat zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů, kde výstupní produkt musí být uveden v Příloze I Smlouvy o fungování
EU.
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušný záměr; v případě,
že žadatel/příjemce dotace je zemědělským podnikatelem evidovaným v EZP (netýká se
záměru d), je vždy povinen vyplnit formulář prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby.
Žadatel se v rámci této operace zabývá zpracováním a/nebo uváděním na trh
zemědělských produktů.
V případě, že je předmětem dotace investice související s uváděním vlastních výrobků
na trh, musí prodej výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU tvořit
více než 50 % všech výrobků prodávaných v provozovně.
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ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ
Preference podle
• Projekt se týká určitých komodit (ovoce, zelenina, mléko, chmel  maso,
krmiva  mlýnské výrobky víno a ostatní kvašené nápoje)
• Značka kvality potravin
• Certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv
• Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace (do 3/3-10/10-15 mil. Kč)
• Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku v posledních 3 letech
• Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let
• Investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů
• Velikost podniku

Změny
• Požadovaný počet bodů v rámci PK – 15 bodů

GESTOR OPERACE:
ING. IVA POSPÍŠILOVÁ

iva.pospisilova@mze.cz
221 812 126

OPERACE 6.1.1
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH
ZEMĚDĚLCŮ

PŘEDBĚŽNÁ ALOKACE:

200 MIL. KČ
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KDO MŮŽE O
DOTACI
POŽÁDAT

FYZICKÁ OSOBA
• 18-40 let
• minimální
zemědělská
kvalifikace
• v EZP nejdéle 24
měsíců před
podáním ŽOD
• v období 24 měsíců
před podáním ŽOD
mohla plnit funkci
statutárního orgánu
PO provozující
zemědělskou výrobu
a/nebo se podílet na
základním kapitálu
ze 100 %

PRÁVNICKÁ OSOBA –
STATUTÁRNÍ ORGÁN
• 18-40 let
• minimální zemědělská
kvalifikace
• oprávnění jednat za PO
samostatně
• poprvé v této PO plní
funkci statutárního orgánu
a podílí se na základním
kapitálu ze 100 %
• v období 24 měsíců před
podáním ŽOD mohla
plnit funkci statutárního
orgánu jiné PO
provozující zemědělskou
výrobu/evidována v EZP
jako FO
42

DRUH A VÝŠE
DOTACE
• Podpora poskytována
na realizaci
podnikatelského
plánu
• Realizace
podnikatelského
plánu 2 roky od
podpisu Dohody
• Dotace 45 tis. EUR

1. SPLÁTKA

2. SPLÁTKA

po schválení
podnikatelského plánu
a podpisu Dohody

po uplynutí 2. roku
realizace
podnikatelského plánu
(24 měsíců po podpisu
Dohody)

50 %

DOPOČET DO
ČÁSTKY 45 TIS. EUR
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PODNIKATELSKÝ PLÁN
ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A TECHNOLOGIE PRO ŽV
ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A TECHNOLOGIE PRO RV A ŠKOLKAŘSKOU
PRODUKCI VČETNĚ INVESTIC DO SADŮ A CHMELNIC
NOSNÉ KONSTRUKCE SADŮ VČ. PROTIKROUPOVÝCH SYSTÉMŮ
V NOVÝCH VÝSADBÁCH RÉVY VINNÉ
PROTIKROUPOVÉ SYSTÉMY V OPĚTOVNÝCH VÝSADBÁCH RÉVY
VINNÉ
MOBILNÍ STROJE PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU
ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE, VČ.
UVÁDĚNÍ NA TRH
ZEMĚDĚLSKÉ NEMOVITOSTI (VČ. PŮDY)
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
SADBA A OSIVA
KRMIVA, HNOJIVA A PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN
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STANDARDNÍ PRODUKCE

žadatel ke dni podání ŽOD splní minimální a maximální velikost podniku, která je dána
dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce (dosažení
skrze zemědělskou půdu a/nebo VDJ, neověřují se příjmy)

výrobní zaměření
polní výroba
zahradnictví
vinohradnictví
ovocnářství a ostatní trvalé kultury
produkce mléka
chov skotu (resp. zvířat zkrmujících
objemnou píci)
chov prasat a drůbeže (resp. Zvířat
zkrmujících jadrná krmiva)
smíšená výroba

min. standardní produkce (tis. Kč)
420
240
310
370
570
240
370
380
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MINIMÁLNÍ STANDARDNÍ PRODUKCE – PŘÍKLADY SPLNĚNÍ

polní výroba

•10 ha pšenice + 5 ha kukuřice + 5 ha řepka

ovocnářství

•5,1 ha sady s ovocem

zelenina a
zahradnictví

•0,75 ha čerstvá zelenina, melouny, jahody v
zahradnictví

chov skotu

•15 býků + 20 ha trvalé louky a pastviny
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VYBRANÉ DALŠÍ PODMÍNKY
Podpora omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku.
Provádění PP musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
Lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení 1. splátky
na účet příjemce dotace.
Profinancování celé částky dotace do 24 měsíců od podpisu Dohody.
Omezení výše některých výdajů: nákup nemovitosti, stroje, sadby, osiv, hnojiv, krmiv, POR.
Žádost o platbu musí být předložena nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody.
Po dobu realizace PP je žadatel/příjemce dotace povinen dosahovat minimálně 45 %
příjmů ze zemědělské prvovýroby (a zároveň činí příjmy z prvovýroby min.
182 400 Kč).
V případě nákupu zvířat od rodinných příslušníků nutné doložit znalecký posudek
a kupní smlouvu, pokud zakázka nebyla zadána v otevřené výzvě.
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ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ
Preference
•Menší velikost obce a pobyt/sídlo v místě realizace plánu
•Ekologické zemědělství
•Realizace na „zemědělských brownfields“ – doplnění 2. úrovně bodování (3050 % plochy)
•Zpracování vlastní zemědělské produkce – annex nebo neannex; min. příjmy
100 tis. Kč za 1 vybraný rok realizace
•Realizace v hospodářsky problémových regionech
•Výdaje nad rámec dotace
•Převzetí půdy/VDJ od jiného zemědělce staršího 55 let
•Realizace v oblastech s přírodními omezeními
•Produkce citlivých komodit – RV: 50 % z celkové výměry; ŽV: 7 VDJ (roční
průměr)
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GESTOR OPERACE:
ING. KRISTÝNA KONOPÁSKOVÁ

kristyna.konopaskova@mze.cz
221 812 773

