
Příloha  

 

Hlavní změny podmínek v opatřeních pro 19. kolo příjmu žádostí 

 

Vzhledem k potřebě proplatit veškeré dotace do konce roku 2015, budou u všech 

opatření žadatelé povinni úhradu výdajů, na které je požadována dotace, a následné 

předložení Žádosti o proplacení zajistit nejpozději do 30. 6. 2015. 

 

V rámci Obecných podmínek jsou navrhovány pouze formální změny související 

s jiným členěním opatření (na podopatření a záměry). Vzhledem k přechodným ustanovením 

bude i pro 19. kolo příjmu žádostí uplatněn aktualizovaný postup administrace Žádosti 

o dotaci a systém tzv. zásobníku projektů schválený již v rámci 18. kola. Tento postup je 

zásadním prvkem pro zajištění dočerpání rozpočtu opatření vzhledem k faktu, že příjem 

žádostí pro všechna předkládaná opatření by měl být poslední. 

 

V podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům je většina změn navržena na základě zkušeností z předchozí implementace 

opatření, nebo jde o doplnění obecně platných podmínek schválených již v rámci jiných 

opatření. Jedná se tedy o změny formálního charakteru, jako např. aktualizace některých 

příloh pro snížení byrokratické zátěže žadatelů, upřesnění limitu stavebních výdajů, 

které zajistí efektivnější vynakládání finančních prostředků, apod. 

Zásadní změnou je rozšíření podopatření i na území hlavního města Prahy. 

Tato změna je vyvolána realokací nevyčerpaných prostředků z osy II Programu rozvoje 

venkova určených pro cíl Konkurenceschopnost, tedy pro realizaci v Praze. Formálně došlo 

k rozdělení podopatření na dva záměry, v rámci kterých budou schvalovány žádosti 

ke spolufinancování samostatně.  

Dále je zavedena nová podpora nákladních dopravních prostředků určených 

pro převoz potravin vybavených chladící, nebo mrazící jednotkou s cílem zvýšení 

a zachování kvality produktů podpořených zpracovatelských podniků. V souvislosti se 

zařazením tohoto výdaje byly rovněž nastaveny limity výdajů. Dále byla upravena preferenční 

kritéria zejména s důrazem na podporu zemědělců zpracovávajících vlastní produkci a na 

preferenci sektorů mléka, masa, ovoce a zeleniny. Zvýhodňováni budou rovněž žadatelé, 

kteří dosud dotaci v tomto titulu nezískali nebo žadatelé s oceněním Regionální 

potravina. 

 

U opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb byly z důvodu zachování 

komplexnosti a maximální frekvence poskytované poradenské služby provedeny pouze 

nezbytné úpravy výdajů, na které může být poskytnuta dotace. Zároveň byly provedeny 

formální úpravy textu v souladu s aktuálním zněním Směrnice MZe o akreditaci poradců 

a jejich vedení v registru poradců akreditovaných MZe. 

 

V rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 

společenských funkcí lesů nedochází v 19. kole příjmu k zásadním změnám. Dílčí změny 

pouze upravují dosavadní administrativní postupy.  

U podopatření II.2.4.1 záměru a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách došlo 

k upřesnění pojmu kalamity způsobené biotickými činiteli a u záměru b) Zavádění 

preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi byl odstraněn 



termín „přívalové deště“, protože podle dosavadní praxe nelze jednoznačně stanovit definici 

takovéto kalamitní situace.  

U obou podopatření došlo k  úpravě preferenčního kritéria zvýhodňujícího 

jako žadatele obec nebo jejich sdružení, a to rozšířením i pro subjekty, jejichž kapitál drží 

nejméně z 50 % obec nebo jejich sdružení. 
 


