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Nejčastěji kladené dotazy - webinář CSV 12. kolo PRV RO Praha z 24. 5. 2021
číslo

OTÁZKA

ODPOVĚĎ
Zkrácená citace z přílohy č. 3 Specifických pravidel 6.1.1 (Metodika prokázání příjmů
ze zemědělské činnosti):
Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby
zahrnuje:
- 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, atd., lze zahrnout do příjmů ze
zemědělské prvovýroby.

1.

K příjmům ze zemědělské prvovýroby v 6.1.1. se
do tohoto příjmu započítávají i provozní dotace?

2.

Budou ve 12. kole podporovány projekty, které se by se
realizovaly na území Hl. m. Prahy?

Operace 1.1.1. a 1.2.1. je možno realizovat na území celé České republiky, u
ostatních operací (4.1.1., 6.1.1. atd.) je vždy místem realizace projektu území ČR,
kromě území hl. m. Prahy.

Je možný souběh dotačních programů PRV 12 kolo +
PGRLF (podpora formou dotace úroků)?

Citace z Obecných podmínek, kapitola 4. n):
Výdaje financované z PRV nesmějí být současně financovány z jiných projektů PRV
ani formou příspěvků ze strukturálních fondů, z Fondu soudržnosti nebo jiného
finančního nástroje Unie. Žadatel/příjemce dotace však může současně čerpat
finanční prostředky na způsobilé výdaje z PRV i z jiných finančních nástrojů
EU či jiných dotačních programů, jestliže jsou použity pouze na financování
vlastního podílu žadatele/příjemce dotace na projektu. V případě podpor
poskytovaných Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem
může žadatel/příjemce dotace z těchto zdrojů současně čerpat finanční
prostředky na všechny výdaje financované z PRV. Ve všech případech však
musí být dodržena podmínka zachování maximální míry či výše podpory
stanovené předpisy Evropské unie; D jinak C

3.
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4.

5.

6.

Může jeden žadatel podat žádost do dvou záměrů
souběžně?

Je to možné, nelze však podat více než 1 žádost do jednoho záměru.

Budeme podávat žádost na projekt do 2 mil. Kč, (150
ha, živočišná výroba). K jakému datu a z čeho vychází
výpočet DJ?

V případě 4.1.1 je tento výpočet DJ stanoven ve Specifických preferenčních kritériích
pro příslušné relevantní záměry. Období je vždy stanoveno na 1. 6. 2020 – 31. 5.
2021. Kontroluje se na údaje vedené v IZR (přesný popis je uveden u daného
preferenčního kritéria).

V rámci dotace 4.1.1. na traktor se procenta dotace
sčítají, tedy 50 % + 5 % ekolog.zem. + 5 % zemědělec
do 40 let = 60 % ?

Ano, jen s upřesněním:
- traktor musí být na kultivačních kolech, jen pro vybrané plodiny, limity, (viz
definice kódu ZV 025);
- mladý začínající zemědělec – ke dni podání ŽoD věk ≥18 let a ˂41 let; zároveň
není v evidenci zem.podnikatele déle než 5 let (viz definice žadatele kap. 3
Specifických pravidel 4.1.1)
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