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 Příjem žádostí: 29.9.2015, 8:00 hodin – 
12.10. 2015, 13:00 hodin 

 Žádosti se generují z účtu Portálu farmáře a 
po kompletním vyplnění odesílají tamtéž v 
termínu příjmu žádostí 

 Za datum podání Žádosti se považuje datum 
odeslání ŽOD přes Portál farmáře. 

 O registraci ŽOD je žadatel informován opět 
na PF 

 Veškerá komunikace se odehrává přes PF 



 4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

 - projekty jsou rozděleny do záměrů dle velikosti projektu (do 1 mil. Kč a 
150 ha, do 5 mil. Kč a nad 5 mil. Kč) a převažujícího sektorového zaměření 
(rostlinná výroba, skot, prasata, drůbež a ostatní živočišná výroba).  

 a) projekty do 1 mil. Kč, žadatel má maximálně 150 ha; Živočišná výroba  

 b) projekty do 1 mil. Kč, žadatel má maximálně 150 ha; Rostlinná výroba  

 c) projekty do 5 mil. Kč; Skot  

 d) projekty do 5 mil. Kč; Prasata  

 e) projekty do 5 mil. Kč; Drůbež  

 f) projekty do 5 mil. Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)  

 g) projekty do 5 mil. Kč; Rostlinná výroba  

 h) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Skot  

 i) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Prasata  

 j) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Drůbež  

 k) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)  

 l) projekty nad 5 mil. Kč do 150 mil. Kč; Rostlinná výroba  



 
 při rozdělování alokace do jednotlivých obálek bude priorita 

kladena na živočišnou výrobu  
 v rámci obálek do 5 mil. Kč budou preferovány menší projekty  
 více než 50% alokace v živočišné výrobě je cíleno do podpory 

skotu  
 obecně pak budou zvýhodněny preferenčními kritérii citlivé 

komodity  
 maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se 

zvyšuje na 150 mil. Kč  
 hodnocení efektivnosti projektu na základě porovnání výše 

realizované investice a předpokládaných tržeb  
 projekty do 1 mil. Kč budou pro zjednodušení vyčleněny z 

povinnosti dokládat podmínku splnění finančního zdraví a mezi 
způsobilé výdaje v obálce do 1 mil. a 150 ha bude možné 
zahrnout také projektovou dokumentaci. Budou zde rozlišovány 
pouze záměry na živočišnou a rostlinnou výrobu.  
 



 
 žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený 

minimální počet bodů. Žadatelem požadované bodové hodnocení 
vyplněné v Žádosti o dotaci je závazné od data zaregistrování Žádosti o 
dotaci (v případě, že žadatel bodové hodnocení nevyplní = žadatel body 
nepožaduje).  

 Na jeden záměr může Žadatel podat jen jednu ŽOD 
 žadatel bude moci v daném sektoru podat jen jednu žádost o dotaci 

(Sektor = oblast skotu, prasat, drůbeže, ostatních hospodářských zvířat 
a RV). Není možné předložit jednu ŽOD na více sektorů. Nelze v jedné 
Žádosti kombinovat např. sektor skotu a RV – tyto projekty musí žadatel 
rozdělit a podat dvě ŽOD v rámci dvou záměrů. 

 Výjimkou je záměr a) Živočišná výroba – zde může Žadatel podat ŽOD na 
více sektorů a zároveň může podat Žádost i v jiných záměrech ŽV, i když 
se týkají stejného sektoru. 

 žadatel bude předkládat Žádost o dotaci a všechny povinné a nepovinné 
přílohy prostřednictvím Portálu farmáře  

 Podpory z PRV je možné kombinovat s programem Zemědělec z 
PGRLF.  
 



 
 v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč, žadatel musí splnit 
podmínku finančního zdraví 

 lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení 
dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace, nikoliv od data 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace jako doposud  

 nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo 
věcného plnění  

 rekonstrukci budov bude možné provést, pokud jsou ve 
vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele, nebo v jeho nájmu.  

 V případě nájemního vztahu musí mít žadatel uzavřenou nájemní 
smlouvu na dobu od data podání ŽOD nejméně do ukončení 
lhůty vázanosti projektu na účel 

 Pokud je předmětem dotace koupě nemovitosti, musí být žadatel 
jejím vlastníkem nejpozději k datu Žádosti o platbu 
 



 

 Žadatelé mají povinnost (kromě operace 16.2.2) vybrat dodavatele 
projektu a uzavřít s ním smlouvu či vystavit objednávku již před 
podpisem Dohody. V případě nedodržení jednotlivých 
podmínek/procesů při zadání zakázky jsou uplatňovány finanční 
opravy, jejichž výše je stanovena dle typu porušení. V případě 
stanovení hodnoty samostatné zakázky žadatel sčítá zakázky na 
dodávky, služby a stavební práce, které spolu věcně, časově a místně 
souvisí. Limit pro přímé zadání samostatné zakázky (s možností přímo 
zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku) byl 
navýšen na 20 000 Kč bez DPH  

 kromě operace 16.2.2 tak musí žadatel u zakázek, které dosáhnou, 
nebo přesáhnou 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v 
případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který 
není veřejným nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 
zákona o veřejných zakázkách, doložit zadávací dokumentaci k 
výběrovému/ zadávacímu řízení ještě před schválením Žádosti o dotaci 
a podpisem Dohody o poskytnutí dotace 



 Do 2 milionů (dodávky, služby) nebo do 6 mil. (stavební práce) – 
uzavřená výzva; nad tyto limity – otevřená výzva (zveřejnění na 
profilu zadavatele, ve věstníků veřejných zakázek nebo na 
stránkách PRV) nebo Elektronické tržiště 

 Všechny výdaje musí splňovat princip 3E (hospodárnost, 
efektivnost, účelnost) 

 Způsobilé výdaje se hradí bezhotovostní formou převodem na 
účet; v hotovosti lze uhradit výdaje v maximální výši 100 tis. Kč 
na projekt 

 Způsobilé výdaje jsou realizovány od předložení ŽOD do podání 
ŽOP 

 Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu Dohody 
 Projektovou dokumentaci dokládá Žadatel na SZIF po 

zaregistrování ŽOD (nemusí být ověřená stavebním úřadem)  
 řízení stavebního úřadu musí být dokončeno nejpozději k 

podpisu Dohody o poskytnutí dotace  

 



 všechny změny ŽOD se oznamují prostřednictvím Hlášení o změnách 

 v jednom okamžiku lze podat pouze jedno Hlášení o změnách – dokud 
není zadministrováno, nelze podat další 

 změna nesmí mít vliv na zadávací řízení, zadavatel nesmí umožnit 
podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s 
dodavatelem 

 změnu termínu podání ŽOP je třeba hlásit nejpozději v původně 
stanoveném termínu 

 změny, které je možné realizovat až po souhlasu SZIF: 

  – změna žadatele a vlastnictví majetku 

  – změna místa realizace 

  – změna dodavatele (jen ve výjimečných případech) 

 změny, které je možno realizovat bez souhlasu SZIF, ale je třeba je hlásit 
k ŽOP: – změna technických parametrů 

  – změna trvalého pobytu, sídla, statutárního orgánu, apod. 

  – další změny v ŽOD 



 Nové logo dle Manuálu jednotného vizuálního stylu ESIF 

 • Nástroje povinné publicity: 

  – Během realizace projektu: 

   • Internetové stránky 

   • Plakát A3 

   • Informační deska 

   • Dočasný billboard 

 Stálá deska nebo billboard – do 3 měsíců po dokončení projektu 

 Výsledky inovativních projektů na webových stránkách 

 Povinnosti v rámci výběrových řízení 

 Nepovinná publicita – např. samolepky 

 Náklady na publicitu NEJSOU ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI PROJEKTU 



 Podání žádosti o dotaci: 29.9. (8:00) - 12.10.15 (13:00) 

 O zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel informován pouze na 
Portálu farmáře SZIF nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení 
příjmu žádostí (nejpozději do 17.10.2015). 

 Zaregistrované Žádosti o dotaci seřazeny podle žadatelem 
požadovaného počtu bodů v Žádosti o dotaci sestupně (v případě 
shodného počtu bodů rozhoduje výše požadované dotace). – rozdělení 
do kategorií – Doporučen, Náhradník, Nedoporučen - zveřejnění 
seznamu dle kategorií do 14 kalendářních dní od ukončení příjmů 
žádostí (do 26.10.2015) 

 Doložení příloh k ŽOD – dokládají pouze kategorie Doporučen a 

Náhradník do 21 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí 
(nejpozději do 2.11.2015). 

 SZIF nezasílá výzvy k předložení příloh k Žádosti o dotaci!!! 

 



 Administrativní kontrola – nedostatky a chyby: 

- Neodstranitelné -  ukončení administrace 

- Odstranitelné - Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) 
pouze prostřednictvím Portálu farmáře do 63 kalendářních dní od 
ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 14.12.2015): 

 Odstranění nedostatků do 14 kalendářních dní od vyhotovení Žádosti o 
doplnění neúplné dokumentace prostřednictvím Portálu farmáře, 

 Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace. 

 Doložení příloh po kontrole ŽOP 

 -  Předložení (16. – 19. týden od ukončení příjmu žádostí – od 26.1. 
do 22.2.2016): 

 Kompletní dokumentace k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu 
řízení dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení a 
další přílohy dle Specifické části Pravidel pro žadatele 

 

 

 



 
 v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 

úřadu, pak pravomocné a platné odpovídající povolení 
stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat, 

  - stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace (dokládá 
se pouze pokud již nebylo předloženo v rámci povinných nebo 
nepovinných příloh předkládaných po zaregistrování Žádosti o 
dotaci). 

 
Doložení příloh po kontrole ŽOD – kontrola ze strany SZIF – pokud 

je dokumentace nekompletní, pak: 
 Výzva do konce 22. týdne od ukončení příjmu žádostí 

(nejpozději do 14.3.2016) 
  • Neodstranění nedostatků – ukončení administrace, 
  • Odstranění nedostatků – do 5 pracovních dní od  

   vyhotovení Žádosti o doplnění dokumentace. 
 



 Schválení ŽOD 
-   Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na 

základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle 
počtu obdržených bodů (v případě rovnosti bodů 
rozhoduje výše požadované dotace). 

 V případě ukončení Žádosti o dotaci nebo klesne-li bodové 
hodnocení pod hranici kategorie Doporučen, bude 
doplněno z kategorie Náhradník. 

 Informace o schválení/neschválení žádosti na: 
www.eagri.cz/prv 

 www.szif.cz 
 V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování – 

výzva k podpisu. 
 Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě. 
 Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF 

http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
 Ing. Iva Fraňková – tel.: 222 871 356, email: Iva.Frankova@szif.cz 
 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
 - 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při     
                  zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
 Ing. Zuzana Bílá – tel.: 222 871 778, email: Zuzana.Bila@szif.cz 
 4.3.2 Lesnická infrastruktura 
 - 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 
 Bc. Jindřich Pávek – tel.: 222 871 807, email: Jindrich.Pavek@szif.cz 
 Finanční zdraví + efektivnost investice/projektu 
 Ing. Eva Neudörflová – tel.: 222 871 301, email: Eva.Neudorflova@szif.cz 
 Výběrové/zadávací řízení 
 Ing. Viktor Simon – tel.: 222 871 530, email: Viktor.Simon@szif.cz 



 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

 8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství 

 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh 

 



 Žadatel:  
 - Zemědělský podnikatel  
 - Skupina zemědělců – podnikatelský subjekt výhradně 

vlastněný zemědělskými prvovýrobci  
  - Mladý začínající zemědělec- vlastník mikro nebo malého 

podniku:  
  -  Fyzická osoba 

      •18-40 let  
 •Minimální zemědělská kvalifikace  
 •Datum evidence do registru Zemědělského podnikatele není starší než 2 

roky  
- Právnická osoba  
 •Řízena fyzickou osobou 18-40 let  
 •Minimální zemědělská kvalifikace  
 •Plní funkci statutárního orgánu poprvé v dané firmě, max. 2 roky před 

zaregistrováním ŽOD  
 •Obchodní podíl 100 % majetku po celou dobu vázanosti projektu  

 



 
 Druh dotace: přímá nenávratná dotace 
 Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé 

začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a 
jiným zvláštním omezením znevýhodněním pro oblasti s 
přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA). K 
navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci 
formuláře Žádosti o dotaci. 

 Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % 
způsobilých výdajů. 

 Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden 
projekt činí minimálně 100 000,- Kč a maximálně 150 000 
000,- Kč. 

 Preferenční body u malých projektů min. 20, u velkých 30 



 
 Rozdělení záměrů - žadatelé  
 
- Záměr 1 - Zemědělské podniky  
  –zemědělský podnikatel, který má min. podíl více 

než 30 % z celkových příjmů ze zemědělské 
prvovýroby za poslední účetně uzavřené období  

- Záměr 2 - Zpracovatelské podniky  
  –výrobce potravin nebo surovin určených pro 

lidskou spotřebu,  
  –výrobce krmiv  
- U obou záměrů pouze mikro, malé nebo střední 

podniky!  
 



 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s 
dohledatelností produktů)  

 výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných 
manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní 
budovy, intervenční sklady, logistická centra nejsou způsobilé)  

 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 (nákup 
dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu není 
způsobilý)  

 investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně 
marketingu), (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, 
stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.)  

 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu  

 DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH  

 



 

 Vybrané technologie u zpracování vinných hroznů,  

 Technologie na zpracování ryb  

 Technologie na zpracování medu  

 Technologie pro třídění, chlazení, značení a 
skladování vajec  

 Zateplení budov pouze za účelem snížení konečné 
spotřeby energie  

 Nákup nemovitostí  

 Výdaje na bourací práce, demolice, výstavbu nebo 
rekonstrukci komunikací, odstavných či parkovacích 
ploch a inženýrských sítí včetně přípojek  

 



 
 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace  
 Jeden projekt min. 100 tis. Kč, max. 30 mil. Kč  
 Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv 
 Výrobní proces se pak musí týkat zpracování a uvádění na 

trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o 
fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této 
příloze uveden (tabulka v příloze č. 13 Pravidel), v případě 
výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva 
určená pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb);  

 Min. počet bodů pro podání žádosti je 50;  
 Shodné s investicemi do zem. podniků (kladné hodnocení 

projektu, finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč, 
posouzení vlivu na ŽP - tam kde je potřeba  
 
 



 
 Stáje pro skot, boudy pro telata, přípravna mléčných krmiv 

(001)  - Stavební náklady, technologie (ustájení, napájení, 
krmení, větrání, osvětlení, fixační boxy, odkliz kejdy) 
  

 Stacionární vodojem (001) - Kromě studny a vrtu   
 Dojírny a mléčnice (002) - Stavební náklady, základní 

technologie, měření nádoje, pohybová aktivita, dojící 
robot, chlazení mléka, dojení do konví   

 Pastevní areály (003) - Oplocení pastvin, doprovodné 
stavby   

 Stáje pro prasnice, odchov selat, výkrm prasat, plemenní 
kanci (004) - Stavební náklady, technologie (ustájení, 
napájení, krmení, větrání, topení, chlazení, osvětlení, 
fixační boxy, odkliz kejdy)   
 



 
 Stáje pro ovce a kozy bez dojírny (005) - Stavební náklady, 

Technologie (napájení, krmení, odkliz mrvy, podestýlání, 
větrání, osvětlení)   

 Dojírny a mléčnice pro ovce a kozy (006) - Stavební 
náklady, Základní technologie, dojení do konví   

 Haly pro chov drůbeže (007) - Stavební náklady, 
technologie   

 Třídění, značení, balení, chlazení a sklad.vajec (007) - 
Stavební náklady, technologie   

 Stáje pro koně (008) - Stavební náklady, technologie   
 Farma pro chov a výkrm králíků (010) - Stavební náklady, 

technologie (napájení, krmení, odkliz trusu, větrání, 
osvětlení)   
 



 

 Zpevněné plochy - seno, sláma, balíky siláže a 
senáže (009) - Stavební náklady   

 Silážní žlaby (009) - Stavební náklady   

 Stavby - seno, sláma, vlhké kukuřičné zrno (009) 
- Stavební náklady, technologie   

 Jímky betonové, plechové, fóliové (011) - 
Stavební náklady, technologie   

 Separace kejdy (011) - Stavební náklady, 
technologie (separátor, čerpadlo, nosná 
konstrukce)   

 Hnojiště (012) - Stavební náklady   

 



 
 Stroje pro plnění silážních vaků (bez vlastního pohonu, s 

vlastním pohonem)   
 Balička, Řezačka píce   
 Míchací krmné vozy (přípojné, samojízdné)   
 Mobilní krmné systémy   
 Rozebírače balíků   
 Přepravníky vajec   
 Dopravník trusu a hnoje   
 Nastýlací vůz, nastýlací přívěs   
 Mobilní vozík na mléko (krmení telat)   
 Paster na mléko   
 Přepravník zvířat   
 Automatický chytač drůbeže   
 Samojízdné nakladače podestýlky, vč. adaptérů   
 Mobilní šrotovníky za traktor   

 



 

 Technologie pro skladování obilovin a olejnin (015) - Technologie čištění, 
sušení, dopravní cesty – BEZ STAVEB !!!   

 Sklady pro ovoce, zeleninu, vč. brambor (016 + 017) - Stavební náklady, 
Technologie skladování + příprava, expedice, zpracování odpadu, 
Technologie na čištění technologických vod   

 Sklady pro školkařské výpěstky (018) - Stavební náklady, technologie   

 Stavby pro sklad. a sklizeň chmele (019) - Stavební náklady, technologie 
  

 Stavby pro skladování cukrovky (020) - Stavební náklady   

 Nosné konstrukce sadů, chmelnic (021+022) - Stavební náklady   

 Protikroupové systémy + ochrana proti ptactvu - sady, vinice (023+024) - 
Technologie   

 Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny (025) - Stavební náklady, technologie  

 Další zahradnické stavby (kompostéry) (026) - Stavební náklady, technologie 

 Peletovací zařízení (027) - Technologie   

 



 
 Stroje pro zpracování půdy (jen ve fóliových 

krytech) 
 Stroje pro pěstování cukrovky   
 Stroje pro pěstování brambor   
 Stroje pro pěstování zeleniny   
 Stroje pro pěstování chmele   
 Stroje pro pěstování ovoce   
 Stroje pro okrasné zahradnictví a školkařství 

  
 Stroje pro pěstování révy vinné   
 Stroje pro pěstování LAKR   

 



 

 Nákup nemovitostí  

 - Max. 10 % výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace na celý projekt   

 Projektová dokumentace (pouze pro projekty 
do 1 000 000 Kč + žadatel hospodaří max. 
na 150 ha - Projektová dokumentace pro 
výběrové řízení 500 000 Kč bez DPH a více 
  

 



 Sklady obilovin a olejnin (stavební výdaje)  
 Sklady na digestát a fugát z digestátu BPS  
 Závlahové systémy, studny  
 Běžné zemědělské stroje (nestanovené v 

seznamu)  
 Inženýrské sítě, včetně přípojek do staveb 

(rozvody uvnitř staveb jsou způsobilý výdaj)  
 Stavby a technologie pro pěstování vánočních 

stromků  
 Investice spojené s dalším zpracováním 

živočišných produktů a ty které bezprostředně 
nenavazují na sklizeň před skladováním 
zemědělských produktů  
 



 Sklady krmiv a steliv musí být jen pro vlastní potřebu !  
 Výdaje na speciální mobilní stroje pro ŽV 013 – max. 49 % celkových 

přijatelných výdajů  
 Technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie  
 Realizace projektu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb  
 Projekt nesmí být pouze na zateplování budov  
 Projekty nelze realizovat věcným plněním (nelze realizovat vlastními 

silami)  
 

 Dále není způsobilé:  
 - pořízení použitého movitého majetku  
 - DPH u plátců za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ  
 - prosté nahrazení investice  
 - v případě zemědělských investic nákup platebních nároků,    
       zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a   
       jejich vysazování  
 nákup na leasing 



 Jeden žadatel = jedna žádost o dotaci v rámci záměru 
a sektoru (lze např. živočišná výroba+skot)  

 Vázanost projektu – 5 let od konečné platby  

 Stavební výdaje na zemědělské půdě mohou být 
realizovány na vlastní nebo pronajaté půdě (doložit 
nájemní smlouvu na dobu vázanosti projektu)  

 Rekonstrukce budov - ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví žadatele (u spoluvlastnictví je nutný 
souhlas spoluvlastníka, SJM), i nájem 

 Žadatelé, kteří nemají 3 (2 pro mladé začínající) po 
sobě uzavřená účetní období, mohou podat žádost na 
projekty pouze do 1 000 000,- Kč způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

 



 
 Kladné hodnocení projektu  
 – Účelnost – posuzována podle popisu náplně projektu 
 – Potřebnost – posuzována odhadem budoucích tržeb 
 – Efektivnost – posuzována podílem investic a budoucích 

tržeb (exaktní výpočet!!)  
 – Hospodárnost – posuzována výší předpokládané ceny 

výdajů (dle stanovených limitů v příloze č. 5 Pravidel)  
 – Proveditelnost – posuzována na základě splnění 

podmínky finančního zdraví  
 Splnění podmínky finančního zdraví (pouze u projektů nad 

1 000 000 Kč)  
 Posouzení vlivu na ŽP (u projektů vyžadujících – drůbež, 

prasata, dobytek nad 50 DJ)  
 



 
 Je zvažovaná investice povolená a podporovaná? 
 Je v tabulce povolených výdajů? 
 Potřebuju stroje/technologie/ úpravy? Můžu si to dovolit? 
 Zvládnu popsat záměr a zhotovit nástřel rozpočtu do konce září? 
 Mám u stavby šanci dodat projektovou dokumentaci do 

2.11.2015, stavební povolení nejdéle do ledna 2016 ?  
 Mám zájem jít se způsobilými výdaji nad 500 000,- Kč, zvládnu 

výběrové řízení?  
 Jsem ochoten a schopen uhradit 40-60% investice ze svého ?  
 Splní investice minimální míru efektivity ?  
 Nejsem zadlužen? Dokážu splnit podmínku finančního zdraví?  
 Mám dostatek bodů z preferenčních kritérií? Mám vůbec šanci 

být vybrán? 



 
 operace má pouze jeden záměr, a to Investice do lesních cest  
 předmětem projektu může být v rámci jedné podané Žádosti o dotaci 

pouze jeden souvislý úsek lesní cesty kategorie 1L či 2L  
 Žadatele: FO nebo PO, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich 

svazky, nově také lesní podniky vysokých škol  
 podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, 

a to ve výši 80 % způsobilých výdajů  
 Min. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 000,- Kč, 

maximální se zvyšuje na 8 mil. Kč  
 předmětem projektu mohou být v případě novostavby a opravy pouze 

lesní cesty kategorie 1L či 2L; v případě rekonstrukce musí být 
výsledkem projektu zvýšení kategorie stávající lesní cesty na 1L či 2L  

 výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na území, 
kde nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad hodnotu 
optimální, stanovenou na úrovni lesního majetku žadatele  

 všichni žadatelé předkládají projektovou dokumentaci vypracovanou 
autorizovanou osobou  
 



 Zahrnuje i související objekty a technické vybavení - 
mosty, propustky, brody, příkopy, sjezdy, lesní 
skládky apod.  

 Zahrnuje nezbytně vyvolané investice (přeložky 
inženýrských sítí apod.) ve vlastnictví žadatele i 
třetích osob 

 Zahrnuje projekční a průzkumné práce během 
projektu 

 Projekt lze realizovat na území ČR kromě hl.m, Prahy 
 Na projekt musí být vydáno souhlasné stanovisko 

MŽP 
 Realizací projektu nesmí dojít k překročení hustoty 

lesní dopravní sítě nad optimální hustotu 
 Min. počet preferenčních bodů: 15 



 
 Žadatel:FO nebo PO, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich 

svazky, nově také lesní podniky vysokých škol  
 nově je mezi způsobilé výdaje zařazen kůň a vlek za koně k vyvážení 

dříví – zde může být žadatelem FO nebo PO poskytující služby v lesnictví 
 

 Dotace činí max. 50% způsobilých výdajů, minimální výše 10 000,- Kč, 
maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí 9 mil. Kč  

 podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu 
prostředí  

 v případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou 
činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí 
lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa; provozovatel školkařské činnosti zároveň 
musí být evidován v systému evidence reprodukčního materiálu  

 žadatel může hospodařit na lesních pozemcích, jejichž je 
vlastníkem/nájemcem a nově také pachtýřem či v případě příspěvkových 
organizací obcí vypůjčitelem  
 



 Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu 
lesních porostů včetně přibližování 

 Stroje ke zpracování potěžebních zbytků 
 Stroje pro přípravu půdy před zalesněním 
 Stroje, technologie a zařízení pro školkařskou činnost 

(dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy). 
 V případě pořízení koně se jedná o plemeno 

chladnokrevných koní, které má v ČR vedenou PK a 
uznané chovatelské sdružení (plemena norik, slezský 
norik a českomoravský belgik). Podpora se vztahuje 
jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky. 

 Žádost obdrží minimálně 15 preferenčních bodů 
 Způsobilým výdajem nejsou traktory a osobní či 

nákladní automobily 



 Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh – zavádění nových nebo významně 
vylepšených produktů, postupů nebo technologií 

 Nové technologie nebo postupy musí být vyvinuty ve spolupráci s 
výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového 
produktu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě 
kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů 

 Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající provozní výdaje 
spolupráce i přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v 
podniku žadatele – 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 Žadatelem je výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 
spotřebu nebo výrobce krmiv 

 Uskupení minimálně dvou subjektů, z nichž jeden je příjemcem dotace a 
druhý výzkumnou institucí 

 Způsobilé výdaje:  
 - provozní náklady spolupráce na vývoji 
 - přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se 

zavedením postupů a technologií do praxe 
 - DPH za podmínky, že nejde o plátce DPH 



 Minimální počet preferenčních bodů: 40 
 Realizace projektu do 36 měsíců od podpisu Dohody 
 Projekt souvisí s předmětem činnosti žadatele 
 Součástí projektu je spolupráce, nelze podpořit pouze 

pořízení inovativní technologie, její zavedení a zkoušky 
 Projekt není jen prostou obměnou výrobku, technologií, 

strojů a zařízení nebo racionalizací výroby 
 Spolupracující subjekt musí být vybrán již k datu 

zaregistrování žádosti o dotaci; nemusí být vybrán ve 
výběrovém řízení 

 Dotaci nelze poskytnout na nákup nemovitosti, dopravních 
prostředků určených především pro osobní přepravu, 
administrativní budovy, intervenční sklady, inženýrské sítě, 
komunikace, parkovací plochy, projektovou a technickou 
dokumentaci 
 


