Změny vyplývající ze Specifických podmínek pro aktivity dle jednotlivých
článků Pravidel 19.2.1:
Článek 14, Předávání znalostí a informační akce
-Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a
informační akce, lze poskytnout pouze na neinvestiční výdaje.
-Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované v rámci
PRV.
-Žadatel/příjemce dotace má vzdělávání v předmětu činnosti.
-Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo
systémů středního a vyššího vzdělávání.
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
-Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Investice do zemědělských podniků.
-Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na
investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro
školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro
zemědělskou prvovýrobu.
-Nejžádanější článek operace 19.2.1
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
-Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv. Předmětem dotace může být jen uvádění
na trh, ale musí se jednat pouze o vlastní produkci.
-V rámci článku 17.1.b) lze poskytnout dotaci na pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
bez podkategorie G pouze v případě, že žadatel uvádí na trh vlastní zemědělské výrobky
(produkty).
-Dotaci lze poskytnout v rámci článku 17.1.b) na investice související s uváděním vlastních
produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné
prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, e-shop apod.).
-Žadatel nesmí být velký podnik v případě článku 17.1.b).
-Žadatel zároveň splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku.
Dotazy na typ žadatele a obsah Přílohy I v kontextu s možným článkem podpory:
Pivovar – ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou, doporučujeme raději
zařadit do článku 19.1.b
Pálenice – ano v 17.1.b) výstup NEANEX podpora max. 45%
Cukráři – ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou, doporučujeme raději
zařadit do článku 19.1.b
Pekaři – ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou, doporučujeme raději
zařadit do článku 19.1.b
Ovocné džemy – Ano v 17.1.b) výstup ANEX 20.07
Masové paštiky – Ano v 17.1.b) výstup ANEX 16
Zmrzlina – ano v 17.1.b) výstup NEANEX podpora max. 45%
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura
-Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura
-Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.
-Obnova a rekonstrukce polních cest.

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy
-Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě a
pozemkových úprav.
-Článek trochu opomíjený, ale s velkým účinkem v krajině.
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
-Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností.
-Žadatel/příjemce dotace je povinen vést oddělenou evidenci tržeb zvlášť annexových a
neannexových produktů.
-V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. non-annex, případně v kombinaci s produkty uvedenými
v příloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. annex (převažovat musí tržby za produkty neuvedené
v příloze I Smlouvy o fungování EU).
-V případě pořízení vozidla kategorie N1 musí mít žadatel sídlo/trvalé bydliště nebo
provozovnu na území příslušné MAS.
Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření
v lesích
-Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních opatření před povodňovými
situacemi.
Článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
-Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa podporou ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
-Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
-Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií
vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
-V případě investic do technického vybavení dřevozpracujících provozoven musí být
provozovna nejpozději k datu podání Žádosti o platbu zapsaná v živnostenském rejstříku.
Článek 35, odstavec 2., písmeno c) Sdílení zařízení a zdrojů
-Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení
a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při
individuálním postupu nemohlo být dosaženo.
-Záměr: Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů
na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh.
Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
-Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
-V rámci článku 20 lze poskytnout dotaci na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý
hmotný majetek.

-V případě článku 20 žadatel může kombinovat oblasti podpory (např. veřejné prostranství a
hasičské zbrojnice), a to tak, že v rámci stejného režimu podpory (de minimis nebo nezakládá
veřejnou podporu) může kombinovat kódy způsobilých výdajů; maximálně tedy podá dva
projekty (jeden v režimu nezakládá veřejnou podporu a druhý v režimu de minimis).
-V rámci článku 20 režim podpory a podmínky s tím spojené je nutné dodržovat minimálně po
dobu udržitelnosti projektu. Po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF již nelze režim
podpory měnit.
Čl. 20 je rozdělen do 8 oblastí:
a) Veřejná prostranství v obcích
-Podpora je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských
oblastech.
-Předmětem podpory jsou veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště a dále navazující
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice, a nebo
dalších objektů občanské vybavenosti. Navazující prostranství dalších objektů
občanské vybavenosti lze podpořit za podmínky, že jsou tyto objekty ve vlastnictví obce
-V případě článku 20 a) Veřejná prostranství v obcích lze do venkovního mobiliáře
zahrnout i přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy.
b) Mateřské a základní školy
-Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu
zařízení.
c) Hasičské zbrojnice
-Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo
souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
d) Obchody pro obce
-Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny,
mobilní i stabilní stánky).
-Provozovatelem obchodu nemusí být sám žadatel, a to za podmínky, že je
provozovatel vybrán za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek.
-Daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u
finančního úřadu; DPH v rámci článku 20 oblasti d) Obchody pro obce, kdy
provozovatelem předmětu dotace je jiný subjekt než příjemce dotace, přičemž je tento
subjekt zároveň i plátcem DPH.
e) Vybrané kulturní památky
-Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova.
Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve
veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
-Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní
sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
Způsobilé výdaje:
- rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
- mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny; pořízení
technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních
knihoven

- mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky
(velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení,
pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení
- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch
a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací
prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení) - tvoří maximálně
30% projektu.
-Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena
dotace, na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000
Kč.
-Předmětem podpory jsou obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské,
koncertní a divadelní sály, kina (včetně venkovních prostor pro kulturní činnost),
klubovny, sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven.
-Doplňujícím výdajem do 30 % projektu mohou být ve článku 20 f) kuchyňky či
kuchyňské kouty včetně základního vybavení. Za základní vybavení je považována
kuchyňská linka, sporák či varná deska, trouba, myčka, digestoř, mikrovlnná trouba,
varná konvice, lednice, myčka.
g) Stezky
- V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších
a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa.
h) Muzea a expozice pro obce
-Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s
nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii,
kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

