
Příloha tiskové zprávy  

Změny podmínek v opatřeních pro 14. kolo příjmu žádostí 

Zásadní změnou pro všechna opatření mimo IV.1.2 je změna postupu administrace 

žádostí. Žadatelé zasílají předem Žádost o dotaci v elektronické podobě prostřednictvím 

Portálu farmáře a následně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí osobně 

nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu pro příjem žádostí na 

příslušný RO SZIF dle standardní pracovní doby RO SZIF uvedené v Pravidlech pro 

žadatele. Všechny přílohy k Žádosti o dotaci dokládají pouze žadatelé s vyšší 

pravděpodobností schválení dotace, a to až na výzvu RO SZIF po obodování žádosti resp. 

před schválením Žádostí. Dojde tak k významnému snížení administrativní zátěže 

žadatelů. 

V opatření I.1.2 Investice do lesů nejsou v rámci  14. kola příjmu žádostí 

podporovány retenční vodní nádrže. Prostřednictvím preferenčních kritérií jsou zvýhodněny 

meliorace a ostatní infrastrukturní objekty upravující vodní režim v lesích. Dále jsou 

stanoveny limity nákladů na výstavbu a celkové opravy, modernizaci nebo rekonstrukci 

lesních cest.  

Zásadní změna Pravidel pro žadatele v opatření I.1.4 Pozemkové úpravy se týká nové 

preference projektů realizovaných v záplavových oblastech (v souladu s prioritami MZe pro 

rok 2011). Na základě zkušeností z předchozí administrace projektů byla prodloužena doba 

realizace projektů u záměru d) a navýšena maximální částka výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace na jeden projekt a maximální výše dotace na žadatele.  

V rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb jsou z důvodu zachování 

komplexnosti a maximální frekvence poskytované poradenské služby provedeny nezbytné 

úpravy výdajů, na které může být poskytnuta dotace.  Zároveň bylo doplněno jednoznačné 

upřesnění příslušnosti poradců k poskytování jednotlivých druhů tematického poradenství. 

V rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje není vyhlášen 

záměr b) bioplynové stanice, a to s ohledem na rozhodnutí ministra zemědělství dále 

nepodporovat výstavbu bioplynových stanic investičními dotacemi. 

 V opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení služby došlo 

k výraznému omezení některých výdajů a snížení maximálních hodnot dotací. Byla zrušena 

regionální kritéria a provedeny dílčí změny v centrálních kritériích. V případě podopatření 

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic bude v rámci každého regionu NUTS II vyhlášen pouze 

jeden záměr, a to buď záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 

nebo záměr b) vodovody, kanalizace, ČOV pro veřejnou potřebu. V rámci záměru b) byla 

maximální výše výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace, snížena na 30 mil. Kč. U 

podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby nebude nadále podporována občanská 

vybavenost v oblasti sociální infrastruktury, v oblasti zdraví a v souvislosti s církevními a 

spolkovými aktivitami. Budou podporovány projekty zaměřené především na děti a mládež. 

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, byla snížena na 10 mil. Kč.    

 

 


