I.3.4 Využívání poradenských
služeb

13. kolo příjmu žádostí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Charakteristika opatření


finanční podpora pro zemědělce, vlastníky nebo
nájemce lesa ke krytí nákladů při využívání služeb
zemědělského poradenského systému



Poradenství zejména k: hospodaření a dodržování
zásad SZP, zejména CC a SZP nejméně v rozsahu
povinných norem Společenství v oblasti ŽP, ochrany
přírody a krajiny a norem BP, platné legislativě v
lesnictví, podpoře šetrného způsobu hospodaření v
souvislosti např. s agro (lesnicko)- environmentálními
opatřeními.
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Finanční alokace


finanční alokace na rok 2011 je 2,85 mil. Euro
(cca 68 mil. Kč)



Předpoklad závazkování:
 115 % alokace (cca 80 mil. Kč) + ušetřené
prostředky ze závazkovaných částek předchozích
kol (odstoupení žadatelů, ukončení administrace,
snížení požadavků na dotaci, apod.)

Výše dotace


80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace



Dotace za provedené poradenské služby bude
poskytována maximálně ve výši 1500 €
(cca 40 tis. Kč)



Podpora pro poradenské služby v oblasti lesnictví
je poskytována v režimu „de minimis“
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Příjemce dotace


zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo
právnická osoba, která podniká v zemědělské
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů



vlastník nebo nájemce lesa, který je ve
vlastnictví soukromých osob nebo jejich
sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo svazků
obcí

Výdaje, na které může být
poskytnuta dotace - aktualizace
 Nákup uvedených druhů poradenské služby poskytnutých od
1.1.2011
oblast zemědělství a lesnictví:
1. Základní poradenská služba zahrnující oblast kontrol
podmíněnosti a oblast bezpečnosti práce:
a) Stávající zákonné požadavky na hospodaření (SMR 1-15),
standardy dobrého zemědělského a environmentálního
stavu (GAEC) a BP založená na právních předpisech,
b) Nové GAEC platné od roku 2011 a BP k tématicky zaměřené
poradenské službě a/nebo ke změně struktury výroby
a/nebo k aktualizaci bezpečnostních předpisů.
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Výdaje, na které může být
poskytnuta dotace
2) Tématicky zaměřené poradenské služby:
oblast zemědělství
a) Kvalita produkce v RV
b) Technologické postupy v RV
c) Kvalita produkce v ŽV
d) Technologické postupy v ŽV
e) Kvalita produkce v EZ
f) Technologické postupy v EZ
g) Optimalizace hospodaření zemědělského podniku
h) Zemědělství a ochrana přírody a krajiny (vč. agroenvironmentální
problematiky a Natury 2000)
i) Biologická rozmanitost
j) Péče o půdu
k) Energetické využití agrárních produktů

Výdaje, na které může být
poskytnuta dotace
oblast lesnictví
l) Biologická rozmanitost
m) Optimalizace hospodaření lesního podniku
n) Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti
(vč. enviromentální problematiky v lesnictví a Natury 2000)
o) Certifikační systémy v lesním hospodářství
p) Sdružování vlastníků lesa
q) Užívání k přírodě šetrných technologií při hospodaření v
lesích
r) Včlenění mimoprodukčních funkcí do hospodaření na lesním
majetku a jejich případné zlepšení
s) Pěstování a využívání biomasy lesních dřevin pro další
zpracování
t) Zásady obnovy a výchovy lesa
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Výdaje, na které může být
poskytnuta dotace


Poradenská služba je žadateli poskytována komplexně
a ne častěji než je nezbytně nutné, tj. stejná
poradenská služba je příjemci dotace poskytnuta
pouze jedenkrát za programovací období.



Podpořená poradenská služba vždy zahrnuje základní
poradenskou službu a minimálně jednu poradenskou
službu tématicky zaměřenou.



Žadatel může požádat o základní poradenskou službu
v kombinaci s libovolným počtem doplňkových
tématicky zaměřených poradenských služeb.

Výdaje, na které může být
poskytnuta dotace - aktualizace


Žadateli, který o poradenskou službu v opatření I.3.4 žádá
poprvé
musí
být
poskytnuta
komplexní
základní
poradenská služba zahrnující obě skupiny 1a) i 1b).



V případě, že žadateli byla již v minulosti poradenská
služba v opatření I.3.4 schválena, může žadatel v rámci
základní poradenské služby žádat pouze o skupinu 1b,
týkající se nových GAEC a bezpečnosti práce k tématicky
zaměřené poradenské službě a/nebo ke změně struktury
výroby a/nebo k aktualizaci bezpečnostních předpisů.



Tématicky zaměřená poradenská služba není poskytována
samostatně bez základní poradenské služby.



Tématicky zaměřená poradenská služba téhož druhu je
žadateli (příjemci dotace) poskytnuta pouze jedenkrát za
programovací období 2007-2013.

5

Další podmínky


Výdaje, na které může být poskytnuta dotace jsou
realizovány od 1.1.2011 do data předložení Žádosti o
proplacení



Poradenská služba musí být poskytnuta poradcem
vedeným v Registru poradců MZe, certifikovaným
v příslušné poradenské oblasti příp. podoblasti dle
platného znění Směrnice Ministerstva zemědělství o
akreditaci poradců MZe a jejich vedení v Registru
poradců Ministerstva zemědělství (Registr poradců
MZe je k dispozici na www.agroporadenstvi.cz);K



V případě poradenské služby v oblasti lesnictví se
žadatel zavazuje, že požadovaná výše dotace
respektuje pravidlo „de minimis“; D jinak C

Nepovinné přílohy k
Žádosti - nové


Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za
preferenční kritérium Žadatel je mladý zemědělec
– u právnické osoby (obchodní společnosti typu
akciová společnost nebo družstvo) dokument
dokládající podíl na základním jmění.
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Povinné přílohy k
Dohodě - nové


Osvědčení právního statutu, které je v souladu
s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce
k datu podpisu Dohody – prostá kopie.

Pro fyzickou osobu nepodnikající se osvědčením
právního statutu rozumí prostá kopie občanského
průkazu.
Je – li osvědčením právního statutu žadatele výpis
z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis
z evidence zemědělského podnikatele, osvědčení
právního statutu nepředkládá.

Preferenční kritéria – upřesnění
Upřesnění znění
posuzování

kritéria

a

doplnění

postupu

jeho

 Žadatel je evidován jako zemědělský podnikatel max. 5 let k
datu zaregistrování Žádosti o dotaci
Kritérium je posuzováno podle data zahájení provozování
zemědělské výroby uvedeného v Osvědčení o zápisu do EZP.
Pokud není uvedeno, považuje se za zahájení datum vystavení
Osvědčení o zápisu do EZP.
 Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou
státu na roky 2010 – 2013 v souladu s přílohou k usnesení
vlády
ze
dne
22.
února
2010
č.
141
Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu je uvedeno
v příloze č. 5 těchto Pravidel. Body budou uděleny pouze v
případě, kdy se místo realizace celého projektu bude nacházet v
těchto regionech.
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Upozornění žadatelů na
nejčastější chyby





nesprávné zaslání ŽOD
žadatel není zemědělský podnikatel
poradce nemá v dané oblasti/podoblasti platnou
akreditaci
Druh poradenské služby deklarovaný v Žádosti o
dotaci je závazný a nelze jej zpětně měnit;
nedodržení znamená ukončení administrace žádosti.

Stav implementace k 31.3. 2011


dosud proběhla 3 kola příjmu žádostí v letech
2008 - 2010
Počet zaregistrovaných projektů

4 631

Částka za zaregistrované projekty

153 mil. Kč

Počet schválených žádostí

4 338

Částka za schválené projekty

144 mil. Kč

Počet podaných žádostí o proplacení

2 240

Částka za podané žádosti o proplacení

67 mil. Kč

Počet proplacených projektů

2 216

Proplaceno

65 mil. Kč
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Děkuji za pozornost!
Ing. Věra Bayerová
Odbor řídící orgán PRV
Ministerstvo zemědělství
tel.: 221 812 911
e-mail: vera.bayerova@mze.cz
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