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Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované
žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí
v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
V Praze dne 13. ledna 2021

Kapitola 4. Druh a výše dotace Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014-2020 (dále jen „Pravidla“), stanovuje výši poskytované dotace na 45 tis. EUR.
Pro účely posouzení ustanovení kap. 7. Další podmínky, bodu 6) Specifických podmínek Pravidel
bude jako rozhodný použit kurz k 1. 1. 2021, což je pro jedenácté kolo příjmu žádostí
kurz 26,242 CZK/EUR (kurz je stanoven v souladu s čl. 34 a 40 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 907/2014, tj. jedná se o kurz stanovený Evropskou centrální bankou, dále jen
„ECB“, k 31. 12. 2020). Částka, kterou je žadatel z 11. kola povinen profinancovat (vynaložit na
výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu), tak činí 1 180 890 Kč.
První splátka ve výši 50 % dotace, tj. 22 500 EUR, bude přepočtena kurzem stanoveným
k 1. 1. roku podpisu Dohody o poskytnutí dotace (tj. kurzem stanoveným ECB
k 31. 12. předchozího roku).
Druhá splátka ve výši 50 % dotace, tj. částka 22 500 EUR, bude přepočtena kurzem stanoveným
k 1. 1. roku, ve kterém bude tato splátka vyplacena (tj. kurzem stanoveným ECB
k 31. 12. předchozího roku). Druhá splátka bude vyplacena nejdříve po uplynutí
24 měsíců od data podpisu Dohody.
Příjemce dotace je povinen předložit Žádost o platbu v termínu stanoveném v Dohodě
či v termínu schváleném RO SZIF na základě předloženého Hlášení o změnách. V případě
nedodržení termínu bude v souladu s kap. 8. Provádění změn, podkap. 8.2., písm. d) příjemci
dotace uložena příslušná kategorie sankce.
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