
Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a 

jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem 

zejména na míru a výši dotace 

 

 

Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské 

povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka 

schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné 

podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká žadatelů, jejichž projekt byl či bude 

schválen ke spolufinancování, ale Dohoda o poskytnutí dotace nebyla uzavřena do 30. 6. 

2014. 

V případě opatření III.1.2 se uzavírání Dohod po tomto termínu týká žadatelů, kteří 

z nejrůznějších důvodů nestihli podepsat Dohodu do 30. 6. (např. z důvodu řešení stížnosti 

žadatele v rámci Přezkumné komise), a dále žadatelů, jejichž projekty budou dodatečně 

doporučeny z důvodu nezazávazkování celé rozpočtované částky, schválené ministrem 

zemědělství (z důvodu vysokého počtu ukončení administrace původně doporučených 

projektů). V případě opatření III.1.1 se pak jedná o žadatele, jejichž projekty jsou dodatečně 

schvalovány ze zásobníku projektů. 

 

Nové právní předpisy zásadně mění především míru podpory, jejíž maximální výše se 

snižuje o 15 %. Žadatelům je proto jako alternativa nabízeno poskytnutí podpory v režimu 

de minimis, kde míra podpory může být zachována, žadatel je ovšem limitován maximální 

výší dotace ve třech po sobě jdoucích letech. 

 

Návazně je upraven systém posuzování preferenčního kritéria, kde žadatelé získávají 

body za dobrovolné snížení míry dotace a u opatření III.1.2 rovněž termíny pro doporučování  

a dokládání příloh. 

 

 Zpřesnění se týká: 

 

1) Pravidel pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje pro 20. kolo 

příjmu žádostí (čj. 3815/2014-MZE-14112), specifické podmínky, kapitola 4. Druh a 

výše dotace 

 

Původní znění: 

 

Pro projekty, u kterých bude Dohoda o poskytnutí dotace uzavřena po 30. 6. 2014: 

 

Projekty musí být v souladu s podmínkami: 



nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
1
 - míra dotace je dle bodu 1), 

celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku
2
, ale 

nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR;  

 

nebo  

 

v souladu s podmínkami nařízení Komise (EU) č. xxxx/2014 ze dne xxx, kterým se 

v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 

výjimkách) - míra dotace je stanovena na základě mapy regionální podpory pro období 

1. 7. 2014 - 31. 12. 2020 schválené rozhodnutím Komise č. SA.37553 (2013/N) ze dne 

xxx 2014, tedy max. 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Nové znění: 

 

Pro projekty, u kterých bude Dohoda o poskytnutí dotace uzavřena po 30. 6. 2014: 

 

Projekty musí být v souladu s podmínkami: 

nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
3
 - míra dotace je dle bodu 1), 

celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku
4
, ale 

nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR;  

 

nebo  

 

v souladu s podmínkami nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 

kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 

určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 

výjimkách) - míra dotace je stanovena na základě mapy regionální podpory pro období 

1. 7. 2014 - 31. 12. 2020 schválené rozhodnutím Komise č. SA.37553 (2013/N) ze dne 4. 

2. 2014, tedy max. 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

 

 

2) Pravidel pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje pro 20. kolo 

příjmu žádostí (čj. 3815/2014-MZE-14112), obecné podmínky, kapitola 5.4 

Doporučení Žádostí o dotaci, písm. b) a 5.5 Doložení příloh k Žádosti o dotaci, písm. 

a) 

 

Původní znění: 

 

5.4 b) seznam doporučených Žádostí o dotaci, seznam Žádostí o dotaci doporučených 

jako náhradníci a seznam nedoporučených Žádostí o dotaci je zveřejněn na 

internetových stránkách www.szif.cz v termínu do  14. 3. 2014 v případě opatření 

III.1.2, resp. do 21. 3. 2014 v případě podopatření I.1.1.1 a I.1.3.2. 
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5.5 a) Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a 

Náhradník, předloží na příslušný RO SZIF povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy 

(viz specifické podmínky Pravidel) v termínu do 21. 3. 2014 v případě opatření 

III.1.2, resp. do 28. 3. 2014 v případě podopatření I.1.1.1 a I.1.3.2. V případě zaslání 

poštou je nutné, aby nejpozději v den uplynutí lhůty byly dokumenty již doručeny na 

RO SZIF; C. 

 

Nové znění: 

 

5.4 b) seznam doporučených Žádostí o dotaci, seznam Žádostí o dotaci doporučených 

jako náhradníci a seznam nedoporučených Žádostí o dotaci je zveřejněn na 

internetových stránkách www.szif.cz. 

 

5.5 a) Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a 

Náhradník, předloží na příslušný RO SZIF povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy 

(viz specifické podmínky Pravidel) v termínu dle Výzvy k předložení povinných a 

příp. nepovinných příloh. V případě zaslání poštou je nutné, aby nejpozději v den 

uplynutí lhůty byly dokumenty již doručeny na RO SZIF; C. 

 

 

3) Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy pro 18. kolo 

příjmu žádostí (čj. 3274/2013-MZE-14112), specifické podmínky, kapitola 4. Druh a 

výše dotace 

 

Původní znění: 

 

Projekty musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 

6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 

výjimkách)
5
. 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na 

podnikatelskou činnost 

Maximální míra dotace v záměru a): 

Region Malé 

podniky 

Střední 

podniky 

Velké 

podniky 

CZ 02    Střední Čechy 60 % 50 % 40 % 

CZ 03    Jihozápad 50 % 40 % 30 % 

CZ 04    Severozápad 60 % 50 % 40 % 

CZ 05    Severovýchod 60 % 50 % 40 % 

CZ 06    Jihovýchod 60 % 50 % 40 % 

CZ 07    Střední Morava 60 % 50 % 40 % 

CZ 08    Moravskoslezsko 60 % 50 % 40 % 
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Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného 

dne 24.10.2006. 

 

 

Nové znění – doplněn další text: 

 

Pro projekty, u kterých bude Dohoda o poskytnutí dotace uzavřena po 30. 6. 2014: 

 

Projekty musí být v souladu s podmínkami: 

nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
6
 - míra dotace je dle bodu 1), 

celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku
7
, ale 

nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR;  

 

nebo  

 

v souladu s podmínkami nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 

kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 

určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 

výjimkách) - míra dotace je stanovena na základě mapy regionální podpory pro období 

1. 7. 2014 - 31. 12. 2020 schválené rozhodnutím Komise č. SA.37553 (2013/N) ze dne 4. 

2. 2014, tedy max. 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky, 35 % 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky, resp. 25 % výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace, pro velké podniky. 

 

  

4) Pravidel pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje pro 20. kolo 

příjmu žádostí (čj. 3815/2014-MZE-14112) a Pravidel pro opatření III.1.1 

Diverzifikace činností nezemědělské povahy pro 18. kolo příjmu žádostí (čj. 

3274/2013-MZE-14112), příloha č. 3 Pravidel – Preferenční kritéria 

 

Preferenční kritérium „Požadovaná míra dotace v procentech“ bude hodnoceno dle 

Pravidel platných ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci a žadatel pro získání příslušného 

poštu bodů, který v Žádosti o dotaci požadoval, nemusí míru dotace dále upravovat 

v návaznosti na snížení míry dotace vyplývající ze změny uvedené v bodě 1) a 3). 

 

 

 

Zpřesnění Pravidel bude platné pro všechny žadatele/příjemce dotace z výše 

uvedených kol příjmu žádostí pro předmětná opatření, se kterými bude podepsána 

Dohoda o poskytnutí dotace po 30. 6. 2014.  
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