III.1.1 Diverzifikace
činností nezemědělské povahy
13. kolo
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Charakteristika opatření
podpora zahájení a rozvoje nezemědělských
aktivit zemědělských podniků zejména v
oblasti výroby a zpracování včetně podpory
tradičních řemesel s cílem stabilizace a
posílení ekonomického potenciálu na venkově
 podpora výstavby a modernizace zařízení pro
využití obnovitelných zdrojů energie
(biomasy a bioplynu)
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Záměry
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy
b) výstavba a modernizace bioplynové stanice

c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen
na biomasu včetně kombinované výroby
tepla a elektřiny
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv

Finanční alokace




předpokládaná finanční alokace na 13. kolo bude
představovat zbývající částku rozpočtu na celé
programové období – aktuálně cca 760 mil. Kč
(pravděpodobně poslední kolo příjmu žádostí)
Finanční alokace v rámci opatření:

Záměr a) diverzifikace

20 % 152 mil. Kč/rok

Záměr b) BPS

62 % 471 mil. Kč/rok

Záměr c) kotelny a
výtopny

8%

Záměr d) peletárny

10 % 76 mil. Kč/rok

61 mil. Kč/rok
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Příjemce dotace


Záměr a):





zemědělský podnikatel s min. 2-letou historií v
zemědělství
podporovány mohou být pouze projekty v
obcích do 2000 obyvatel

Záměry b), c), d):




zemědělský podnikatel s min. 2-letou historií v
zemědělství
podporovány mohou být všechny podniky
kromě mikropodniků
projekty se mohou realizovat v celé ČR kromě
Prahy

Výše dotace


Maximální míra dotace (pro BPS pouze 30 %):

Region

Malé
podniky

Všechny regiony
kromě regionu
Jihozápad
Jihozápad



Střední
podniky

Velké
podniky

60 %

50 %

40 %

50 %

40 %

30 %

Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace





v
v
v
v

záměru
záměru
záměru
záměru

a) jsou 15 000 000 Kč na projekt
b) jsou 75 000 000 Kč na projekt
c) jsou 15 000 000 Kč na projekt
d) jsou 15 000 000 Kč na projekt
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Příklady způsobilých výdajů
podnikatelské provozovny (stavební
výdaje, technologie) zejména z oblasti
zpracovatelského průmyslu
 bioplynové stanice
 zařízení na čištění bioplynu za účelem
pohonu motorových vozidel, plnící stanice
 kotelny a výtopny na
biomasu
 peletárny, briketárny


Specifická kritéria
přijatelnosti projektu







Realizace na území ČR kromě Prahy. Záměr a) pouze v
obci do 2000 obyvatel.
Žadatel podniká min. dva roky v zemědělské výrobě.
V případě záměrů b), c) a d) musí převažující činnost
žadatele spadat do oblasti zemědělské výroby
Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí,
zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených
v příloze I. Smlouvy o fungování EU
Projekt v záměru a) se týká pouze těchto CZ-NACE: B 08
(Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F
(Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy
45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování
ostatních osobních služeb).
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Další podmínky










Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu
Dohody, pro velké podniky 5 let od data podání Žádosti o
proplacení
Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro
monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti
projektu na účel
Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je
požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního
rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU
Žadatel musí dodržet kategorii podniku, kterou deklaroval při
podání Žádosti o dotaci, i ke dni podání Žádosti o proplacení,
případně může svoji kategorii zmenšit
V případě, kdy je předmětem preferenčních kritérií tvorba
nových pracovních míst, pak období, ve kterém je žadatel
povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních
míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace
příjemci dotace a běží po dobu lhůty vázanosti projektu na
účel.

Další podmínky








Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány
vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s
realizací projektu (u rekonstrukcí a modernizace budov se týká
pouze vlastní budovy, nikoliv parcel pod ní).
v případě záměru c) je možné spalovat pouze čistou biomasu
bez přídavku fosilních paliv či jiných materiálů.
Podpořené stavby a technologie nesmí být pronajímány či
provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti
projektu na účel. Ve výjimečných případech a po posouzení
může SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem
povolit.
Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 8
nařízení Komise (ES) č. 800/2008.
Žádost o dotaci a Žádost o proplacení je možné zaslat také v
elektronické podobě (viz Část A - obecné podmínky Pravidel,
kapitola 1, písmeno jj)).
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Motivační účinek


Podpora poskytnutá MSP se považuje za podporu s motivačním
účinkem, pokud žadatel/příjemce dotace před zahájením prací
na projektu předložil Žádost o dotaci. Podpora poskytnutá
velkým podnikům se považuje za podporu s motivačním
účinkem, pokud vedle splnění předchozí podmínky projekt
splňuje jedno nebo několik z následujících kritérií:








značné zvětšení velikosti projektu či činnosti v důsledku podpory;
značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti v důsledku podpory;
značné zvýšení celkové částky vynaložené příjemcem na projekt či činnost v
důsledku podpory;
značné zvýšení rychlosti dokončení příslušného projektu či příslušné činnosti;
nebo že by investiční projekt v daném podporovaném regionu nebyl jako
takový bez poskytnutí podpory realizován.

Projektem se pro tento účel nerozumí pouze výdaje
způsobilé ke spolufinancování z PRV, ale celý komplex
činností realizovaných žadatelem za účelem dosažení cíle
projektu – např. představovaný obsahem SP

Typy projektů, které neplní
motivační účinek






projekt je ve fázi hrubé stavby a žadatel žádá na dokončení +
vybavení
stavba je zrealizována, žadatel žádá pouze o vybavení
stavební povolení obsahuje několik souvisejících staveb, některé
jsou již postaveny (příp. i zkolaudovány) a žadatel žádá na
ostatní stavby
žadatel začal některé stavební práce realizovat již před podáním
žádosti o dotaci – i pokud by na ně nepožadoval dotaci, je celý
projekt nezpůsobilý
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Povinné přílohy - změny




v zájmu snižování administrativní zátěže u
většiny příloh nahrazeny úředně ověřené
kopie prostou kopií
doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního
účtu přesunut od Dohody až k předložení
Žádosti o proplacení

Nepovinné přílohy k
Žádosti - změna
Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kriterium
Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/
staveb a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí
parcel/pozemků dotčených touto stavbou/stavbami ze ZPF:
 Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný
relevantní dokument, dokládající stav parcel dotčených stavbou
pět let před zaregistrováním ŽOD(předmětem kontroly je daný
příslušný rok, nikoliv konkrétní datum)
 Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný
relevantní dokument, dokládající aktuální stav parcel dotčených
stavbou, ne starší než 30 dnů k datu zaregistrování ŽOD
 Pokud došlo k přečíslování parcel (z důvodu sloučení, apod.), je
nutné doložit srovnávací tabulku vyhotovenou nebo potvrzenou
katastrálním úřadem (např. srovnávací sestavení parcel,
identifikace parcel, geometrický plán) nebo jiným kompetentním
úřadem
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Preferenční kritéria – změny
Záměr a):
 zpřísnění kritéria zvýhodňujícího ekologické
podnikatele (pouze 100 % ekolog, min. 5 ha půdy, 15
bodů)
Žadatel je zařazen do přechodného období nebo
registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, neprovozuje současně
konvenční výrobu a současně od podání Žádosti o
dotaci hospodaří minimálně na 5 ha zemědělské
půdy (vedené v LPIS v přechodném období nebo
v ekologickém režimu)

Preferenční kritéria – změny
Záměr b):
 navýšení min. počtu hektarů u kritéria
zvýhodňujícího poměr obhospodařované půdy a
instalovaného výkonu
 z 2,00 a více na → 3,00 ha a více z.p. (10 bodů)
 z 1,50 – 1,99 na → 2,50 – 2,99 ha z.p. (7 bodů)
 z 1,00 – 1,49 na → 2,00 – 2,49 ha z.p. (5 bodů)
 z 0,50 – 0,99 na → 1,50 – 1,99 ha z.p. (3 body)
plnění min. k podání ŽOP!!!
instalované výkony všech BPS se sčítají
 zpřísnění kritéria zvýhodňujícího využívání tepla za využití tepla nebudou považovány ORC jednotky a
další podobná zařízení
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Preferenční kritéria – změny
Záměr b):
 podrobnější diferenciace a změna hranic a bodů kritéria
zvýhodňujícího poměr registrovaných VDJ na instalovaný výkon:
 1,0 a více VDJ – 15 bodů
 0,80 – 0,99 VDJ – 10 bodů
 0,60 – 0,79 VDJ – 7 bodů
 0,4 – 0,59 VDJ – 5 bodů
plnění po dobu lhůty vázanosti projektu na účel!!!
instalované výkony všech BPS se sčítají



nové kritérium - „Sklad digestátu má kapacitu odpovídající
min. 6 měsíční produkci digestátu“ – 2 body
zrušení kritéria „Fermentace je řešena jako vícestupňová“

Preferenční kritéria – změny
Všechny záměry:
 zvýhodnění projektů realizovaných v regionu se
soustředěnou podporou státu na roky 2010 - 2013
v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22.
února 2010 č. 141 - - 3 body
 zrušení kritéria Projekt využívá a obnovuje existující
stavby
 úprava bodových intervalů u kritéria míra
nezaměstnanosti – aktualizace na stav za rok 2010
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Preferenční kritéria – změny
Všechny záměry:


úprava kritéria Předmětem projektu je výstavba či rekonstrukce
a zároveň nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků ze ZPF a navýšení z
5 na 10 bodů
 příloha - Výpis z KN, Informace o parcele či Informativní výpis
 dokument z roku 2006 + aktuální dokument (max. 14 dní
před ŽOD)
 způsob ochrany není zemědělský půdní fond
 druh pozemku není orná půda, chmelnice, vinice, zahrady,
ovocné sady, louky, pastviny
 při přečíslování srovnávací tabulka
 započítávají se všechny stavby, na kterých byly provedeny
stavební práce v rámci celkových výdajů projektu

Limity výdajů


Odstranění limitů na instalovaný výkon u záměrů b),
c) a d) (nadále bude používán pouze katalog RTS)

10

Upozornění žadatelů na
nejčastější chyby







Výdaje jsou způsobilé až po zaregistrování Žádosti o dotaci.
Výdaje typu projektová dokumentace ke stavebnímu řízení,
které nutně musely vzniknout před podáním Žádosti o dotaci,
nejsou způsobilé pro spolufinancování.
Správné určení velikostní kategorie podniku (pozor na
partnerské vztahy a propojenost s jinými podniky). Velikost
podniku přímo souvisí s max. možnou mírou dotace a
s přijatelností či nepřijatelností žadatele  nesprávné zařazení
(resp. zařazení do nižší velikostní kategorie) znamená ukončení
administrace žádosti.
Závaznost podmínek, za které byl žadatel obodován v rámci
preferenčních kritérií (nedodržení 100 % sankce).
Příloha I Smlouvy o fungování EU – chyby zejména v projektech
na maloobchod (zahradnictví, řeznictví, prodejna zeleniny apod.
nejsou způsobilé pro podporu)

Stav k 31. 3. 2011
Počet zareg. žádostí
Částka za zareg. žádosti
(mil. Kč)
Počet schválených projektů
Částka za schvál. projekty
(mil. Kč)
Počet podaných žádostí o
proplacení
Částka za podané žádosti o
propl. (mil. Kč)
Počet proplacených projektů
Proplaceno (mil. Kč)

a)

b)

167

137

345,8
116
242,3
61
88 ,7
54
79 ,9

2 564,4
127
2 361,6
61
1 238,7
55
1 148,3

c)
23

d)
70

55,0 218,7
15

49

41,0 152,0
9
5 ,2
8
4 ,9

35
100,0
29
76,4
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Děkuji za pozornost!
Ing. Anna Hrdličková
Odbor řídící orgán PRV
Ministerstvo zemědělství
tel.: 221 812 357
e-mail: anna.hrdlickova@mze.cz
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