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Hlavní změny podmínek pro 8. kolo příjmu žádostí 

 
Změny společné pro všechny operace  
 

 Došlo k významnému snížení administrativní náročnosti z hlediska zadávání 

zakázek. Pro zakázky do 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na 

dodávky a/nebo služby resp. do 6 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na 

stavební práce byly zrušeny uzavřené výzvy a nahrazeny cenovým 

marketingem. Cenový marketing v případě zakázek, jejichž předpokládaná 

hodnota je nižší než 500 000 Kč bez DPH, je nadále dokládán až k Žádosti o 

platbu. Cenové marketingy s předpokládanou hodnotou zakázky, která je 

rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH, se předkládají včetně objednávky 

nebo písemné smlouvy, obdobně jako v minulých kolech uzavřené výzvy, již 

po podání Žádosti o dotaci.  

 Byly stanoveny dva termíny pro dokládání příloh po podání Žádosti o dotaci – do 

7. 1. 2020, do 18:00 hodin musí být doloženy přílohy v případě, že žadatel v rámci 

Žádosti o dotaci realizuje pouze cenový marketing/cenové marketingy (platí pro 

standardní povinné případně nepovinné přílohy); do 18. 2. 2020, do 18:00 hodin 

musí být doloženy přílohy v případě, že žadatel v rámci Žádosti o dotaci realizuje 

minimálně jedno výběrové/zadávací řízení. 

 Byl upraven systém doručování dokumentů přes Portál farmáře. Dokumenty se 

považují za doručené okamžikem, kdy se žadatel/příjemce dotace do svého účtu na 

Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se žadatel/příjemce dotace do svého účtu ve 

lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portálu farmáře zveřejněn, považuje se 

tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

 Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva musí 

být nově nejpozději ke dni, ke kterému je povinen dokládat přílohy k Žádosti o 

dotaci, zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích. 

 Byla upravena tabulka finančních oprav za chyby ve výběrových/zadávacích 

řízeních. 

 Spolu s Pravidly je vydávána aktualizovaná Příručka pro zadávání zakázek, 

aktualizována bude rovněž Příručka pro publicitu. 

 
Změny společné pro některé operace 
 

 Byla upravena Metodika prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby, kde došlo 

k navýšení požadované částky příjmů ze zemědělské prvovýroby na minimálně 

160 200 Kč. 

 
1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce 

 

 Žadatel může podat u obou operací více žádostí v jednom záměru (umožněn model 
jeden projekt = jedna vzdělávací/informační akce).  

 Zkrácení doby realizace ze dvou na jeden rok.  

 Snížení počtu bodů u vybraných preferenčních kritérií.  

 Navýšení částek u limitů.  
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
 

 V preferenčním kritériu č. 7 „Projekt se týká...“ je odstraněna přímá vazba na 

zpracování a došlo ke zvýšení bodů v případě, že se projekt týká krmiv (z 12 na 15 

bodů). 

 V preferenčním kritériu č. 10 „Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a 

jakosti potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu Management životního prostředí“ 

bylo přidáno podkritérium pouze pro krmiváře.  

 
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 
 

 Nebude vyhlášen záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných 
biopaliv. 

 Doplnění povinnosti doložení kopie tzv. plochových tabulek (k LHP/LHO) k Žádosti o 
platbu – uvedené platí pouze pro žadatele, kteří dokládají plnění kritéria přijatelnosti 
č. 7 prostřednictvím hospodaření v lese s min. výměrou 10 ha. 

 Zavedení sankce P ve výši 50 % dotace na vybraná preferenční kritéria. 

 
6.4.2 Podpora agroturistiky 
 

 Doplnění povinnosti doložení kopie tzv. plochových tabulek (k LHP/LHO) k Žádosti o 
platbu – uvedené platí pouze pro žadatele, kteří dokládají plnění kritéria přijatelnosti 
č. 5 prostřednictvím hospodaření v lese s min. výměrou 10 ha. 

 Zavedení sankce P ve výši 50 % dotace na vybraná preferenční kritéria. 
 
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 
 

 Nedochází k zásadním úpravám Pravidel. 
 
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 
 

 Nedochází k zásadním úpravám Pravidel. 
 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 
 

 Nedochází k zásadním úpravám Pravidel. 
 
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
 

 Nedochází k zásadním úpravám Pravidel. 
 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 
 

 Nedochází k zásadním úpravám Pravidel. 
 
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 
 

 Nově byl stanoven závazný přehled maximálních hodnot výdajů, na které může být 
poskytnuta dotace, tzv. limity. 
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8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 
 

 Zařazení nových způsobilých výdajů s ohledem na pokračující kůrovcovou 
kalamitu - postřikovače pro asanaci kůrovcového dříví. 

 Zvýšení preference pro malé projekty. 
 
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 
 

 Odstraněna povinnost spolupracujících subjektů sdružit se do společnosti 
podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Spolupracující subjekty budou dokládat smlouvu o spolupráci, která musí být 
podepsaná nejpozději k datu doložení příloh k Žádosti o dotaci. 

 Došlo k odstranění podmínky omezující spolupráci osob blízkých. I nadále však 
platí, že podpora nesmí být použita na společné aktivity, vztahující se 
k projektu, které již probíhají.  

 Příjemce dotace musí průkazným způsobem evidovat využití předmětu dotace 
všemi spolupracujícími subjekty od okamžiku pořízení předmětu dotace po dobu 
lhůty vázanosti projektu na účel. 

 V případě spolupráce v oblasti prvovýroby (záměr a)) došlo k zařazení nových 
způsobilých výdajů, na které může být poskytnuta dotace 
 

 
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů 
 

 Úprava definice žadatele. Kromě zemědělského podnikatele nebo výrobce potravin 
nebo surovin určených pro lidskou spotřebu může být nově žadatelem také obec 
nebo dobrovolný svazek obcí.  

 Smlouva o spolupráci musí být podepsaná nejpozději k datu doložení příloh k Žádosti 
o dotaci. 

 Přidání podmínky stanovující prodej vlastních výrobků: „Tržby za prodej 
vlastních produktů spolupracujících subjektů v uskupení musí tvořit více než 50 %  
tržeb za všechny produkty prodávané v provozovně (stálé či pojízdné prodejně, 
při stánkovém prodeji, prodeji ze dvora, apod.). V rámci těchto více než 50 % tržeb 
za prodej vlastních produktů se u záměru a) musí jednat o zemědělské produkty (tzv. 
annex produkty). V záměru b) se jedná o zemědělské i nezemědělské produkty (non-
annex produkty). 

 
 


