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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 15.01.2021 (doručena 15.01.2021 e-mailem)
Pan J. H. žádal o poskytnutí informace, a to sdělení podmínek pro zařazení EAFRD+4.1.1 buď do
Jednotné žádosti nebo jiné Žádosti:
-

je nutná spoluúčast

-

čeho se investice týkají, případně do čeho lze dotace investovat např. nákup strojů a
zařízení – technologií, nákup nemovitostí případně výstavby nových staveb.

Dále žádáte o sdělení termínů realizace zemědělských investic a sdělení, kde lze dohledat
potřebné informace.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 18.01.2021
Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, je dotačním titulem Programu rozvoje
venkova pro období 2014-2020 (dále jen „PRV“). Aktuálně je tento program (projektová
opatření) finančně vyčerpán, další příjem žádostí není aktuálně plánován a podmínky pro
následující programové období 2021-2027 dosud nejsou definovány. Přesto uvádíme základní
informace k operaci 4.1.1 a odkazy na webové stránky SZIF, kde jsou k dispozici podrobné
informace a dokumenty.
Investiční/projektová opatření nejsou součástí dotačních titulů Jednotné žádosti, ale Žádost o
dotaci se podává samostatně za příslušné projektové opatření/investiční záměr. Ohledně
spoluúčasti, ta se v průběhu jednotlivých kol příjmu žádostí měnila – procento dotace, které
žadatel může ze způsobilých výdajů požadovat je 40% (dále je možné nárokovat navýšenou
míru procenta dotace o 10% pro mladého začínajícího zemědělce resp. o 10% za ANC oblasti).
Ohledně typů investic, na které je možné žádat dotaci – tyto jsou konkrétně uvedeny v
Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) – ta jsou rozdělena na Obecnou část a
Specifické části (pro jednotlivé operace).
Další podrobné informace k operace 4.1.1 jsou k dispozici na www.szif.cz – SZIF POSKYTUJE –
Program rozvoje venkova 2014-2020 – Opatření – M04 Investice do hmotného majetku – 4.1.1
Investice do zemědělských podniků ... v této sekci webových stránek jsou v části „KE STAŽENÍ“
k dispozici Pravidla pro žadatele platná pro jednotlivá kola PRV, ve kterých byly žádosti o dotaci
operace 4.1.1 přijímány.
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Základní informace k projektovým opatřením Programu rozvoje venkova 2014-2020 jsou
k dispozici na www.szif.cz – SZIF POSKYTUJE – Program rozvoje venkova 2014-2020 – Základní
informace.
Prezentace, manuály, atd. k projektovým opatřením Programu rozvoje venkova 2014-2020 jsou
k dispozici na www.szif.cz – SZIF POSKYTUJE – Program rozvoje venkova 2014-2020 ... v části
„KE STAŽENÍ“.
I přesto, že je program finančně vyčerpán, doporučujeme sledovat webové stránky SZIF, kde
jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace.
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