ZMĚNY V OPATŘENÍ III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Kapitola
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Staré znění

Nové znění

Kritérium přijatelnosti:
Projekt v záměru a) se týká pouze činností
zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace
ekonomických činností (OKEČ): CB 14 (Těžba a
úprava ostatních nerostných surovin), D
(Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G
(Obchod;opravy motorových vozidel a výrobků
pro osobní potřebu a převážně pro domácnost,
s výjimkou oddílu 51).

Kritérium přijatelnosti:
Projekt v záměru a) se týká pouze činností zařazených do
těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZNACE): B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C
(Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně
pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních
služeb).
Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci:
1) Technická dokumentace předkládaná k územnímu nebo
dotaci:
1) Technická dokumentace předkládaná ke
stavebnímu řízení k předmětu projektu v souladu se
stavebnímu řízení v případě stavebního řízení
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
k předmětu projektu – kopie.
předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy.
2) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie
– pokud není přílohou technická dokumentace 2) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud
není přílohou technická dokumentace předkládaná
předkládaná ke stavebnímu řízení – prostá
kopie.
k územnímu nebo stavebnímu řízení – prostá kopie.
Nepovinné přílohy předkládané při podání
Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o
Žádosti o dotaci:
dotaci:
1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění
1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za
za využívání (obnovu) existující
využívání a obnovu existující stavby – dokumentace
budovy/stavby - doklad o vlastnictví
skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky
nemovitostí (pozemků a staveb), kterých se
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pro účely
projekt týká (tj. výpis z katastru nemovitostí)
získání bodů postačuje předložení dokumentace
ne starší než 3 měsíce k datu podání Žádosti o
v rozsahu stanoveném v bodu 1.1. a 1.2. přílohy 3), ze
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Zdůvodnění
Dle sdělení ČSÚ ze
dne 18. 9. 2007 od 1. 1.
2008 přestává platit
klasifikace OKEČ a
zavádí se klasifikace
CZ-NACE (v souladu
s nařízením
Evropského
parlamentu a Rady
(ES) č. 1893/2006
Některé stavby
vyžadují pouze územní
řízení.

Původní příloha nebyla
vyhovující z hlediska
dostatečného prokázání
skutečných rozměrů
stavby.

dotaci – kopie.
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Povinné přílohy předkládané proplacení projektu
Doklady k prokázání povinného monitorovacího
indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a
výkaz zisku a ztráty za každý účetně uzavřený
rok po dobu pěti let od data proplacení dotace. Jeli žadatelem sdružení, předkládají tuto přílohu
všichni jeho účastníci. Údaje budou poskytnuty
na základě výzvy Ministerstva zemědělství,
popřípadě jiného pověřeného subjektu, a to dle
metodického pokynu uveřejněného na

které jsou patrné rozměry stavby včetně zastavěné
plochy jednotlivých objektů – prostá kopie.
Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o
proplacení:
1) V případě, že příjemce získal bodové zvýhodnění za
využívání a obnovu existující stavby a měnil se
půdorys a/nebo polohopis stavby - dokumentace
skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pro účely
získání bodů postačuje předložení dokumentace
v rozsahu stanoveném v bodu 1.1 a 1.2. přílohy 3), ze
které jsou patrné rozměry stavby včetně zastavěné
plochy jednotlivých objektů – prostá kopie
2) V případě, že příjemce získal bodové zvýhodnění za
využívání a obnovu existující stavby a neměnil se
půdorys a/nebo polohopis stavby - potvrzení
technického dozoru stavby, že stavba byla provedena
v souladu se schválenou technickou dokumentací, a že
v průběhu realizace stavby nedošlo ke změně
půdorysných rozměrů objektů.

Přílohy byly stanoveny
z důvodu
jednoznačného
prokázání skutečného
provedení stavby
včetně změn rozměrů
stavby.

Povinné přílohy předkládané proplacení projektu
Doplnění příloh pro
Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru daňovou evidenci.
„zvýšení přidané hodnoty podpořeného podniku“, tzn.
rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz
příjmů a výdajů a výkaz o majetku za každý účetně
uzavřený rok po dobu pěti let od data proplacení dotace.
Je-li žadatelem sdružení, předkládají tuto přílohu všichni
jeho účastníci. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy
Ministerstva zemědělství, popřípadě jiného pověřeného
subjektu, a to dle metodického pokynu uveřejněného na
internetových stránkách MZe
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Příloha 3

internetových stránkách MZe
Preferenční kritérium :
Projekt využívá a obnovuje existující
stavbu/stavby. V případě, že předmětem či
součástí projektu je novostavba, musí nahrazovat
starou stavbu a nesmí přesahovat o více než 40 %
zastavěnou plochu původní stavby
Pro posouzení využití stávajících staveb a budov je závazná
výměry stavby uvedená v geometrickém plánu. V případě,
že předmětem či součástí projektu je více novostaveb,
celkový součet jejich zastavěné plochy nesmí přesahovat
celkovou zastavěnou plochu původních staveb o více než
40 %. Další podrobnosti jsou uvedeny v metodickém
výkladu, který je k dispozici na internetových stránkách
SZIF.

Příloha 3

Preferenční kritérium:
Projekt byl podán také v elektronické podobě.

Preferenční kritérium:
Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby..
Pro posouzení využití stávajících staveb je závazná zastavěná plocha
stavby uvedená v dokumentaci skutečného provedení stavby.
V případě, že předmětem či součástí projektu je novostavba, musí
nahrazovat starou stavbu a nesmí přesahovat o více než 40 %
zastavěnou plochu původní stavby. V případě, že předmětem či
součástí projektu je více novostaveb, celkový součet jejich zastavěné
plochy nesmí přesahovat celkovou zastavěnou plochu původních
staveb o více než 40 %. Další podrobnosti jsou uvedeny v metodickém
výkladu, který je k dispozici na internetových stránkách SZIF.

Původní příloha nebyla
vyhovující z hlediska
dostatečného prokázání
skutečných rozměrů
stavby.

Projekt podávaný v elektronické podobě se stane povinnou Změna na základě
rozhodnutí pracovní
přílohou.
skupiny.
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