
 

 

 
 

 

 

 

Praha 27. 1. 2010 

 

Z á p i s 
 

z  jednání tematické pracovní skupiny LEADER 

 v rámci Celostátní sítě pro venkov 

 
 

 

Přítomni: 

 

d le prezenční listiny 

 

Omluveni: 

 

- 

 

Přizvaní a hosté: 

 

garanti za osu I z odboru Řídící orgán PRV    

 

Jednání zahájila a vedla ředitelka odboru venkovských podpor PRV Ing. Zuzana Dvořáková. 

 

 

Řádný program 

 

1. Projednání aktualizace opatření Osy I v Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. 

 

a) Podopatření I.1.1.1. 

 nárok na délku podnikání žadatele v zemědělství byl snížen ze tří na dva roky 

 do způsobilých výdajů v záměru a) byly doplněny pece na pálení kadáverů a chov 

včel – u projektů na chov včel je minimální výše ZV 200 000 Kč; rozšířit výčet 

ZV o podporu chovu dalších zvířat není možné, neboť v Programovém 

dokumentu PRV je uvedeno, že podporu lze poskytnout pouze na chov skotu, 

prasat ovcí, koz, koní, drůbeže a včel – před změnou Samostatné přílohy 9 by 

musel být změněn Programový dokument 

 do způsobilých výdajů v záměru b) byly doplněny luštěniny a okopaniny, není 

však možné doplnit podporu prvovýroby ve vinohradnictví, neboť by docházelo 

k překryvu dotací s pětiletým programem na víno  

 do ZV v záměru b) byl dále přidán způsobilý výdaj „Stavby pro skladování steliv 

a krmiv“  

 podpora mobilních technologií není možná (s výjimkou mobilních dojíren, sušiček 

a čističek na obiloviny, olejniny a luštěniny) – docházelo by k překryvu s PGRLF 
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 oplocení čí ohrazení pěstebních ploch je způsobilé v rámci kódu ZV 447, oplocení 

zemědělského areálu (budov) není způsobilé 

 mezi způsobilé výdaje společné pro oba záměry patří i odborná instalace 

technologie pořízené z projektu, bourací a demoliční práce v souvislosti se 

stavebními výdaji v příslušném projektu a manipulační plochy a kamerový systém, 

v případě, že jsou nedílnou součástí objektu (nikoliv příjezdové cesty) 

 možnost zařazení ZV „Prodejní technologie na produkty rostlinné/živočišné 

prvovýroby“ bude ještě projednána v rámci Pracovní skupiny Monitorovacího 

výboru k Ose I 

 bude zvážena možnost sloučení kódů ZV, na které není stanoven limit 

 ostatní drobná upřesnění v souladu s již dříve platným zněním opatření 

 

b) Podopatření I.1.1.2. 

 nárok na délku podnikání žadatele v zemědělství byl snížen ze tří na dva roky 

 doba realizace projektu prodloužena na 36 měsíců 

 ostatní drobná upřesnění v souladu s již dříve platným zněním opatření 

 

c) Opatření I.1.2. 

 upřesnění nezpůsobilých výdajů 

 upřesnění ZV nákup pozemku / nemovitosti 

 ostatní drobná upřesnění v souladu s již dříve platným zněním opatření 

 

d) Podopatření I.1.3. 

 drobná upřesnění v souladu s již dříve platným zněním opatření 

 upřesněny další podmínky pro vedlejší opatření I.1.3.2. 

 není možné rozšířit okruh příjemců dotace o nepodnikatelské subjekty a státní 

podniky – nelze investovat do majetku státu (vychází z nařízení) 

 nákup mobilní moštárny je způsobilým výdajem (zpracování produktu), ale 

pojízdné chladicí boxy či mobilní prostředky na rozvoz místních produktů 

způsobilé nejsou (pouze distribuce) 

 možnost znovu zavedení podpory e-shopu a marketingu je třeba ještě důkladně 

projednat s garanty a metodiky příslušných opatření  

 

e) Opatření I.1.4. 

 drobná upřesnění v souladu s již dříve platným zněním opatření 

 

f) Opatření I.3.1. 

 drobná upřesnění v souladu s již dříve platným zněním opatření 

 

g) Opatření I.3.4. 

 drobná upřesnění v souladu s již dříve platným zněním opatření 

 

Závěry:  

- Pokud MAS vyžadují, aby byl v Programovém dokumentu u Podopatření I.1.1.1. 

doplněn výčet podporovaných hospodářských zvířat, pak dodají na MZe 

zpracovanou analýzu efektivity těchto změn (cca kolik konečných žadatelů by tyto 

změny oslovily, zda se zájem týká celého území ČR nebo jen konkrétních regionů 

apod.) 
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- Po jednání PS MV k Ose I bude dořešeno zařazení ZV „Prodejní technologie na 

produkty rostlinné/živočišné prvovýroby“ (týká se zejména automatů na mléko) 

- MZe se SZIF dořeší možnost sloučení kódů ZV a předloží 1. návrhy během příštích 

jednání TPS Leader. 

- Možnost podpory marketingu, e-shopů a distribuce místních produktů MZe 

důkladně projedná se SZIF a výsledky jednání bude prezentovat během dalších 

jednání TPS Leader (zváženy budou všechny možnosti: v rámci stávajících opatření 

osy I nebo III, příp. v rámci obou os; zavedení nového opatření v ose I nebo III, 

příp. v obou osách, které by se využívalo pouze v Ose IV) 

 

 

2. Obecné připomínky k aktualizaci Samostatné přílohy 9 Pravidel IV.1.1. 

 

a) Podmínka finančního zdraví bude vypuštěna u všech opatření v Samostatné příloze 9 

Pravidel IV.1.1. Bude zpracován také Dodatek č. 2 k Samostatné příloze 9, aby 

podmínka finančního zdraví nemusela být plněna již od 10. kola příjmu Žádostí. 

b) Výklad pojmu „v souvislosti s projektem“ bude řešen v rámci příslušných kódů ZV 

zvlášť. Znění kódů bude zpřesňováno tak, aby vyhovovalo MAS a zároveň byl 

dodržen cíl a účel příslušného opatření. 

c) Vzhledem k legislativě není možné zcela sjednotit znění a číslování kódů na 

projektovou a technickou dokumentaci (stavební zákon, nařízení o blokových 

výjimkách apod.) Budou však sjednoceny názvy a výklady jednotlivých skupin a 

k nim přiřazen konkrétní kód ZV. 

d) Zvýšení míry podpory pro zemědělce není možné, procentuální výše podpory je již 

maximální možná dle NR 1698/2005. 

 

Závěry: 

- MZe ve spolupráci se SZIF zpracuje návrh Dodatku č. 2 k Samostatné příloze 9 

Pravidel IV.1.1. a předloží jej k připomínkám na dalším jednání TPS Leader. 

- Výklad pojmu „v souvislosti s projektem“ bude řešen postupně v průběhu dalších 

jednání TPS Leader. 

- Do konce března 2010 předloží MZe návrh na sjednocená znění ZV projektové a 

technické dokumentace společně s přiřazením k příslušným opatřením. 

 

 

3. Další projednávané body 

a) Návrh výkladu k bodu 3) kapitoly 6. Specifické části Pravidel byl předložen místním 

akčním skupinám a projednán. MAS s výkladem v zásadě souhlasí, do příštího 

jednání připraví případné připomínky a návrhy na upřesnění. 

b) Poskytnut výklad k úpravě Dohody mezi MAS a SZIF v souvislosti s nárokováním 

ZV v rámci etap. Mzdy za prosinec 2010 uhrazené v lednu 2011 je možné uplatnit na 

Žádosti o proplacení podávané v květnu 2011 (jedná se o výdaj zrealizovaný, tj. 

zaplacený/uhrazený v období od 1. ledna do 31. prosince příslušeného roku, tj. roku 

2011). Výklad Dodatku k Dohodě týkajícího se úpravy etap byl ze strany MAS 

akceptován. 

c) K uznatelnosti DPH pro MAS, které jsou plátci DPH, ale nemají nárok na jeho 

odpočet u FÚ, bude zorganizováno ze strany MZe samostatné jednání. 

d) Portál farmáře s rozšířenou funkcionalitou pro MAS byl spuštěn. Případné 

nedostatky budou dále dolaďovány. 
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e) Bonusy pro MAS budou od roku 2011 vypočítávány z čistě kvantitativních ukazatelů 

(projekty předložené na SZIF ku schváleným projektům, míra čerpání alokace). Pro 

monitoring plnění SPL budou sledovány další MI vycházející z jednotlivých opatření 

os I – III a z nastavení v SPL. 

f) Plán administrace PRV na rok 2010 se letos s největší pravděpodobností vyvěšovat 

nebude, postupně budou schvalována a vyhlašována kola příjmu. Plán příjmu Žádostí 

v rámci Opatření IV.1.2. a IV.2.1. bude ještě projednán v rámci Sekce rozvoje 

venkova a poté zveřejněn na portálu Venkov. 

g) První návrhy na znění Etického kodexu se očekávají ze strany MAS. Formální 

náležitosti podpisu ze strany MZe budou ještě upřesněny. 

h) S aktualizací Pravidel IV.2.1. se začne koncem února. 

i) Jednání dne 11. 2. 2010 bylo zrušeno. 

 

Závěry:  

- MAS do 11. 2. 2010 zašlou na MZe a SZIF návrh na zpřesnění výkladu k bodu 3) 

kapitoly 6. specifické části Pravidel IV.1.1. 

- MZe zorganizuje do konce března jednání k uznatelnosti DPH pro MAS. 

- MAS do příštího jednání připraví připomínky a příp. návrhy na zlepšení 

funkcionality portálu farmáře pro MAS. 

- Do konce února zajistí SZIF přehledy MI včetně jejich hodnot z IS dle jednotlivých 

MAS za opatření IV.1.1 a IV.1.2. 

- MZe zajistí do konce února plán příjmu žádostí ve IV. ose a vyvěsí jej na portálu 

Venkov. 

- MZe zjistí formální náležitosti podpisu etického kodexu za MZe (do konce února), 

NS MAS předloží první návrh znění kodexu do konce března. 

- SZIF zašle 1. návrh aktualizace opatření IV.2.1. do 19. února na MZe. 

 

 

Přílohy:  

1) Samostatná příloha 9 Pravidel IV.1.1. v režimu změn (pouze elektronicky) 

2) Návrh výkladu k bodu 3) kapitoly 6. specifické části Pravidel IV.1.1. 

3) Aktualizovaný harmonogram jednání TPS Leader  

 

  

 

 

Zpracovala: Ing. Lucie Krumpholcová   dne: 17.2.2010 

 

Schválila: Ing. Zuzana Dvořáková v.r.  dne: 23.2.2010    

 

 

      

 

 

 

 


