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Hlavní změny podmínek v opatřeních pro 16. kolo příjmu žádostí 

V rámci opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců dochází především ke změně 

v definici příjemce dotace, kterým bude nově moci být pouze fyzická osoba. Vzhledem ke 

změně administrativního systému u všech projektových opatření Programu rozvoje venkova 

na systém příznivější k žadatelům dochází u opatření I.3.2 ke zkrácení lhůty pro maximální 

dobu v Evidenci zemědělského podnikatele ze 16 na 15 měsíců. V rámci preferenčních 

kritérií dochází ke změně rozhodného hlediska v případě rovnosti bodů, kterým bude u tohoto 

opatření věk žadatele, tzn., že mladší žadatel bude mít v případě rovnosti bodů přednost. 

Preferenční kritérium zvýhodňující situaci, kdy žadatel podniká v místě svého trvalého 

pobytu, již nebude muset být plněno pouze do data předložení Žádosti o proplacení, ale po 

celou dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel, tzn. po dobu pěti let od podpisu Dohody 

o poskytnutí dotace. U kritéria zvýhodňujícího ekologické podnikatele byly doplněny kultury, 

které jsou započítávány do minimální rozlohy pro splnění kritéria (původně pouze orná půda), 

o vinice, chmelnice a sady. Vzhledem k ukončení příjmu žádostí do opatření I.3.3 Předčasné 

ukončení zemědělské činnosti, nebude už preferenční kritérium zvýhodňující převzetí 

podniku od staršího zemědělce moci proběhnout v rámci tohoto opatření. U staveb, které 

nepodléhají řízení stavebního úřadu, byla zařazena povinná příloha prokazující soulad 

realizované stavby se standardy welfare zvířat. 

  

V rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje bylo především upraveno 

znění preferenčního kritéria zvýhodňujícího využívání staveb, resp. bylo zavedeno minimální 

procento stavebních výdajů. Dále byly výrazně zpřísněny podmínky pro realizaci 

bioplynových stanic – byla omezena maximální velikost BPS na 550 kW, zavedena 

povinnost využívání odpadního tepla v minimální hodnotě 10 %, zavedena povinnost min. 

dvouleté historie žadatele nebo zpřísněny podmínky preferenčních kritérií. Ostatní podmínky 

odpovídají opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Maximální výdaje, 

ze kterých je stanovena dotace, byly omezeny na 60 000 000 Kč na projekt. 

V rámci záměru a) byl výrazně zvýhodněn před ostatními projekty zpracovatelský průmysl, 

který nejvíce generuje pracovní místa, jež jsou závazným ukazatelem plnění cílů Programu 

rozvoje venkova. Dále byli výrazněji zvýhodněni žadatelé předkládající pouze jednu žádost a 

žadatelé, kterým dosud nebyl schválen žádný projekt. 

 

 

 


