18.4.2016

Operace 6.1.1 - Žadatel

 V případě FO - mladý zemědělec,
tedy osoba, která:

Program rozvoje venkova ČR na období
2014-2020
2. kolo příjmu žádostí
Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců
3. 5. 2016 – 16. 5. 2016
Rozpočet: 337,5 mil. Kč

– ke dni podání ŽOD je věku 18-40 let
– dosáhla minimální zemědělské
kvalifikace nebo za stanovených
podmínek dosáhne (v termínu 36
měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace)
– není evidována děle než 24 měsíců
před podáním ŽOD v Evidenci
zemědělského podnikatele (EZP)
– mohla plnit funkci statutárního orgánu
právnické osoby provozující
zemědělskou výrobu pouze v období
24 měsíců bezprostředně před datem
podání Žádosti o dotaci
– nebyla v předchozích letech
evidována jako samostatně
hospodařící rolník

 V případě PO – subjekt řízený
fyzickou osobou, která:
– ke dni podání ŽOD je věku 18-40 let
– dosáhla minimální zemědělské
kvalifikace nebo za stanovených
podmínek dosáhne (v termínu 36
měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace)
– je oprávněna za PO jednat
samostatně
– poprvé v této PO osobě plní jako
jediná funkci statutárního orgánu a
podílí se na základním kapitálu ze
100 % (v minulosti mohla plnit funkci
statutárního orgánu pouze v období
24 měsíců bezprostředně před datem
podání ŽOD)
– v období 24 měsíců bezprostředně
před podáním ŽOD mohla plnit funkci
statutárního orgánu jiné právnické
osoby provozující zemědělskou
výrobu či být v tomto období v EZP
evidována jako FO
– nebyla v předchozích letech
evidována jako samostatně
hospodařící rolník
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Operace 6.1.1 - Žadatel
 Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu v opatření
I.3.2, nemůže být podpořen v operaci 6.1.1
 Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu jako FO,
nemůže být podpořen jako PO a naopak
 FO může vystupovat pouze v jedné PO provozující zemědělskou
výrobu jako statutární orgán
 Ukončení procesu zahájení činnosti = podepsání Dohody o
poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF (na základě posouzení
podnikatelského plánu a splnění všech vstupních podmínek
operace)

Operace 6.1.1
 Druh a výše dotace
‒ Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci
podnikatelského plánu (PP), přičemž výdaje, na které je možné
poskytnout dotaci prostřednictvím operace 6.1.1, jsou realizovány
od podání ŽOD
‒ PP = souhrn všech výdajů a činností souvisejících se zemědělskou
výrobou, a to od data zápisu žadatele do EZP
‒ PP žadatel realizuje min. po dobu 4 let od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace
‒ Dotace činí 45 tis. EUR a bude vyplácena ve třech splátkách
 1. splátka: 50 % dotace, vyplacena po schválení PP a podpisu
Dohody o poskytnutí dotace
 2. splátka: 45 % dotace, vyplacena po uplynutí 2. roku realizace
PP
 3. splátka: 5 % dotace, vyplacena po řádném provedením PP
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Operace 6.1.1 – Podnikatelský plán (PP)
 Obsahem PP mohou být:
‒ Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (podpora se týká
chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní)
‒ Zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou
produkci včetně nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále
protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu
v sadech
‒ Výstavba nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových
systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách révy vinné,
vysazených na základě uděleného povolení pro novou výsadbu dle
příslušné legislativy
‒ Výstavba a rekonstrukce protikroupových a protidešťových systémů a sítí
na ochranu proti ptactvu ve stávajících výsadbách révy vinné
‒ Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu
‒ Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces
se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden)
‒ Nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy)
‒ Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků
a/nebo koní)
‒ Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku
‒ Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v
podniku

Operace 6.1.1 – Kritéria přijatelnosti
 Kritéria přijatelnosti projektu
‒ Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo
malého podniku
‒ Podpora je podmíněna předložením PP vyhotoveného na 4 roky
‒ Provádění PP musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace
‒ Žadatel splní definici aktivního zemědělce dle § 3 nařízení vlády
č. 50/2015 do 18 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
‒ Mladý zemědělec plní min. zemědělskou kvalifikaci, případně má
možnost doplnění kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu
Dohody o poskytnutí dotace
‒ Žadatel ke dni podání ŽOD splní minimální a maximální velikost
podniku, která je dána dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty
standardní produkce
‒ Žadatel (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci
statutárního orgánu) nebyl příjemcem dotace z opatření I.3.2
Zahájení činnosti mladých zemědělců v PRV 2007-2013
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Operace 6.1.1 – Standardní produkce
 Minimální a maximální velikost podniku pro vstup do opatření je
dána dosažením minimální, resp. Maximální hodnoty standardní
produkce na podnik stanovené dle výrobního zaměření:
Výrobní zaměření

Minimální standardní produkce v Kč
(zaokrouhleno)

Polní výroba

420 000

Zahradnictví

240 000

Vinohradnictví

310 000

Ovocnářství a ostatní trvalé
kultury

370 000

Produkce mléka

570 000

Chov skotu (resp. zvířat
zkrmujících objemnou píci)
Chov prasat a drůbeže (resp.
Zvířat zkrmujících jadrná krmiva)
Smíšená výroba

Operace 6.1.1 – Standardní produkce
 Maximální velikost podniku
– Maximální velikost podniku pro vstup do operace je dána
dosažením maximální hodnoty standardní produkce na podnik ve
výši 3 437 500 Kč.

 Přepočítávací kalkulátor pro stanovení min./max. velikosti
podniku je k dispozici na internetových stránkách
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

240 000
370 000
380 000
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Operace 6.1.1 – Další podmínky
 ŽOD obdrží v rámci preferenčních kritérií min. 30 bodů
 Lhůta vázanosti PP na účel trvá 5 let od data převedení 1.
splátky na účet příjemce dotace

 Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti,
efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti
 Žadatel je povinen do 24 měsíců od podpisu Dohody o
poskytnutí dotace vynaložit prostředky odpovídající výši celé
částky dotace, tj. minimálně ve výši 45 tis. EUR, na výdaje,
které mohou být obsahem podnikatelského plánu
 Žadatel plní minimální standardní produkci po celou dobu
realizace PP
 Výdaje na pořízení mobilních strojů sloužících pro
zemědělskou prvovýrobu mohou činit max. 45 % částky
podpory
 Výdaje na pořízení nemovitostí mohou činit max. 45 % částky
podpory

Operace 6.1.1 – Další podmínky

 Žádost o platbu 2. splátky (45 %) musí být předložena
nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí
dotace
 Vyplacení 3. splátky ve výši 5 % dotace je podmíněno řádným
provedením podnikatelského plánu; po ověření řádného
provedení PP bude vyplacení provedeno automaticky SZIF bez
nutnosti podání Žádosti o platbu příjemcem dotace
 Po dobu realizace podnikatelského plánu je žadatel/příjemce
dotace povinen dosahovat minimálně 45 % příjmů ze
zemědělské prvovýroby
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Operace 6.1.1 – Preferenční kritéria

Operace 6.1.1 – Preferenční kritéria
Pořadí

Kritérium

Možný
bodový zisk

Pořadí

1.

Adresa trvalého pobytu žadatele a místo realizace PP se
nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území.
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5.

PP je realizován v hospodářsky problémových regionech

6.

Žadatel v rámci PP realizuje výdaje nad rámec poskytnuté
dotace (od data zápisu v EZP do předložení ŽOP), a to:

2.
3.

3.1

3.2

3.3
4.

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován
jako ekologický podnikatel
Předmětem podnikatelského plánu je výstavba a/nebo
rekonstrukce stavby/staveb:
min. v hodnotě 500 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté
prostřednictvím operace 6.1.1 a zároveň nedošlo/nedojde
v souvislosti s PP k odnětí pozemků dotčených touto
stavbou/stavbami ze ZPF
min. v hodnotě 250 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté
prostřednictvím operace 6.1.1 a zároveň nedošlo/nedojde
v souvislosti s PP k odnětí pozemků dotčených touto
stavbou/stavbami ze ZPF
minimálně v hodnotě 250 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté
prostřednictvím operace 6.1.1
Zpracování vlastní produkce ve specializovaném provozu.
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15

5
15

Možný
bodový zisk
1

6.1.

ve výši 300 000,- Kč - 600 000,- Kč
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6.2.

ve výši 600 001,- Kč - 900 000,- Kč
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6.3.

ve výši 900 001,- Kč a více

15

7.
10

Kritérium

7.1.

7.2.

Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného
zemědělského podnikatele staršího 55 let
Žadatel v období 24 měsíců před podáním ŽOD ke svému
podniku převzal alespoň 25 % podíl zemědělské půdy a/nebo
VDJ
Žadatel v rámci svého PP ke svému podniku převezme ve lhůtě
36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace alespoň
25 % podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ
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Operace 6.1.1 – Preferenční kritéria
Pořadí

Kritérium

8.

Min. 75 % podílu z celkové výměry, kterou má žadatel
evidovanou v LPIS, se nachází v LFA oblasti

9.

10.

Předmětem PP je pěstování ovoce a zeleniny, včetně
brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin,
léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a/nebo
živočišná výroba
Realizací PP dojde k významnému rozšíření
zemědělského podniku žadatele oproti počáteční situaci,
a to min. o 25 % celkové výměry obhospodařované
zemědělské půdy a/nebo počtu chovaných VDJ.

Možný
bodový zisk
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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Gestor: Ing. Kristýna Konopásková
Email: kristyna.konopaskova@mze.cz
Tel. 221 812 773
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