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3.   K O L O   P Ř Í J M U   Ž Á D O S T Í 

 

11. října 2016 od 8:00 – 31. října 2016 do 13:00 
 

 

  

 

 
 



STRUKTURA PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

• Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 

– Obecné podmínky 

– Specifické podmínky pro příslušnou operaci 

 

• Příručky 

– Příručka pro zadávání veřejných zakázek 

– Příručka pro publicitu PRV 

– Metodika pro výpočet finančního zdraví 



OBECNÁ USTANOVENÍ 

• hlavní komunikace SZIF se žadatelem probíhá prostřednictvím Portálu 
Farmáře 

• za plnění podmínek zodpovídá výhradně příjemce dotace 

• žadatel může na způsobilé výdaje projektu čerpat i z jiných finančních 
nástrojů, za splnění následujících podmínek: 

– není překročena max. míra podpory stanovená předpisy EU 

– finanční nástroje EU mohou být použity pouze na financování vlastního podílu 
žadatele na projektu 

– podpory PGRLF mohou být použity na všechny způsobilé výdaje financované 
z PRV 

• realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu Dohody (vyjma 16.2.2 a 
16.1.1) 

• žadatel nesmí mít dluhy vůči FÚ, nesmí být v likvidaci 

• předmět projektu provozuje výhradně žadatel a musí být v jeho vlastnictví 
či spoluvlastnictví 

• lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace na účet 
příjemce dotace (vyjma 16.6.1) 

• v případě projektů nad 1 mil. Kč musí žadatel splňovat finanční zdraví 



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• všechny výdaje musí splňovat princip 3 E (hospodárnost, efektivnost, 

účelnost) 

• způsobilé výdaje musí být uhrazeny bezhotovostní formou 

prostřednictvím vlastního účtu (v hotovosti lze uhradit výdaje do  

100 tis. Kč na projekt) 

• leasing ani věcné plnění není způsobilé 

• způsobilé výdaje jsou realizovány od předložení ŽOD do podání ŽOP 

obecně není způsobilé 

– pořízení použitého movitého majetku 

– DPH u plátců za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ 

– prosté nahrazení investice 

– v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských 

produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

• žadatel musí v případě výběrového/zadávacího řízení vybrat 
dodavatele před podpisem Dohody o poskytnutí dotace 

• pokud je dotovaným nebo veřejným zadavatelem, postupuje podle 
zákona o veřejných zakázkách (vyjma zadávání zakázek malé 
hodnoty), ostatní podle Pravidel a Příručky  

• samostatná zakázka – součet předpokládaných obdobných dodávek, 
služeb či stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně souvisí 

• do 20 000 Kč – je možné napřímo zadat (součet těchto zakázek je 
max. 100 tis. Kč na projekt) 

• do 400 000 Kč (dotovaný či veřejný zadavatel) nebo do 500 000 Kč – 
cenový marketing nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím 
Elektronického tržiště 

• do 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo do 6 000 000 Kč (stavební 
práce) –  uzavřená výzva 

• nad 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo nad 6 000 000 Kč (stavební 
práce) – otevřená výzva (zveřejnění na profilu zadavatele, ve věstníku 
veřejných zakázek nebo na stránkách PRV) nebo Elektronické tržiště 
 

• S NOVĚ CHYSTANÝM ZÁKONEM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK BUDE  AKTUALIZOVÁNA I PŘÍRUČKA  PRO 
ZADÁVÁNÍ VZ 
 



STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

• Stavebním řízením se rozumí řízení, jehož výsledkem je pravomocné 

stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, územní rozhodnutí, 

veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou 

stavby před jejím dokončením, certifikát autorizovaného inspektora 

 

• Odpovídající stavební povolení musí být platné k datu podání žádosti o 

dotaci (vyjma operací 16.1.1 a 16.2.2) 

 

• Ve lhůtě pro předložení příloh po podání Žádosti o dotaci – žadatel 

dokládá pravomocné  odpovídající povolení stavebního úřadu (vyjma 

operací 16.1.1 a 16.2.2), v případě veřejnoprávní smlouvy účinné povolení 

stavebního úřadu 

 

 



PROVÁDĚNÍ ZMĚN 

• všechny změny ŽOD se oznamují prostřednictvím Hlášení o změnách 

• Hlášení o změnách lze podávat až po podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace 

• v jednom okamžiku lze podat pouze jedno Hlášení o změnách 

• změna nesmí mít vliv na zadávací řízení, zadavatel nesmí umožnit 
podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s 
dodavatelem 

• změna termínu podání ŽOP je třeba hlásit nejpozději v původně 
stanoveném termínu 

• změny, které je možné realizovat až po souhlasu SZIF: 
– změna příjemce dotace a vlastnictví majetku 

– změna místa realizace 

– změna dodavatele (jen ve výjimečných případech) 

• změny, které je možno realizovat bez souhlasu SZIF, ale je třeba je 
hlásit k ŽOP: 
– změna technických parametrů 

– změna trvalého pobytu, sídla, statutárního orgánu, apod. 

– další změny v ŽOD 

 



MONITORING A HODNOCENÍ 

• Nezbytná součinnost žadatelů, podmínky  včetně sankcí jsou 

upraveny v obecné i specifické části  Pravidel 

• Data pro monitoring  sbírána v rámci Žádosti o dotaci a Žádosti  

o platbu  

• Data pro hodnocení – tj. po realizaci projektu  - budou sbírána  

v tzv. Monitorovacích listech - formulář obdobný jako  specifická část 

Žádosti o platbu s vybranými daty pro monitoring / hodnocení 

− zejména ekonomická data k podniku po proplacení projektu 

− hodnocení vedlejších efektů 

• Případné oslovení dotazníkovým šetřením (snaha o minimalizaci 

zátěže na žadatele) -  potřeba důsledně uvádět/aktualizovat  

v žádostech e-mailový (telefonický)  kontakt 
 



3. kolo příjmu žádostí ALOKACE 

(tis. Kč) 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 2 548 400 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků 756 200 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 268 600 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 221 300 

16.1.1  Podpora operačních skupin a projektů EIP 131 400 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a 

technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich 

uvádění na trh 

546 800 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 74 900 

16.4.1  Horizontální  a vertikální spolupráce mezi 

účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních 

trhů 

46 300 

16.6.1 Horizontální  a vertikální spolupráce při udržitelném 

zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a 

v průmyslových procesech 

19 900 



Operace 4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků 

 
    

Celková alokace na operaci: 11,88 mld. Kč 

Alokace pro 3. kolo:  2,55 mld. Kč 



Operace 4.1.1 

Záměry operace 

 

Operace se dělí na záměry podle velikosti projektů, výměry obhospodařované 
půdy vedené v  LPIS ke dni 1. 8. 2016 a jednotlivých sektorů, jak je uvedeno 
níže v seznamu záměrů. Na jeden sektor (skot, prasata, drůbež, ostatní, 
rostlinná výroba) a na jeden záměr může žadatel předložit jen jednu žádost o 
dotaci. V rámci jednoho sektoru živočišné výroby může žadatel předložit 
Žádost o dotaci v záměru a) a zároveň v jednom ze záměrů c) – f) nebo h) – k), 
tj. maximálně 2 Žádosti na stejný sektor při zachování podmínky splnění 
funkčního celku. V rámci rostlinné výroby může žadatel předložit Žádost o 
dotaci v záměru b) a zároveň v záměru g) a/nebo l), tj. maximálně 3 Žádosti při 
zachování podmínky splnění funkčního celku. V případě, že předmětem 
projektu je pouze nákup běžného zemědělského stroje, bude projekt zařazen 
do záměru a), resp. b) podle převažujícího využití pořizovaného stroje, které 
žadatel uvede do Žádosti o dotaci. V případě, že předmětem projektu je pouze 
peletovací zařízení na výrobu pelet určených pro spalování, bude projekt 
zařazen do záměru podle převažujícího zaměření podniku. 

 

    

 

  
 
 
 
 



Operace 4.1.1 

Seznam záměrů  
 

 

 

    

Níže uvedené částky se stanovují ze způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace. 

Záměr a)    projekty do 1 000 000,- Kč včetně a zároveň žadatel  

  hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba 

Záměr b)   projekty do 1 000 000,- Kč včetně a zároveň žadatel  

  hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba  

Záměr c) projekty do 5 000 000,- Kč, včetně; Skot  

Záměr d) projekty do 5 000 000,- Kč, včetně; Prasata 

Záměr e) projekty do 5 000 000,- Kč, včetně; Drůbež 

Záměr f)  projekty do 5 000 000,- Kč, včetně; Ostatní (ovce, kozy, 

  koně, králíci) 

Záměr g) projekty do 5 000 000,- Kč, včetně; Rostlinná výroba 

Záměr h) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Skot 

Záměr i)  projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Prasata 

Záměr j)  projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Drůbež 

Záměr k) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Ostatní 

  (ovce, kozy, koně, králíci) 

Záměr l)  projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Rostlinná 

  výroba 

 Pozn.: Do záměrů c) - g) nespadají projekty uvedené v záměrech a) – b). 



 

 

 

 
• Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká 

v zemědělské výrobě  

  

• Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn 

zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, 

výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a 

posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící 

zemědělské výrobě 

 

• Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory se za mladého začínajícího 

zemědělce považuje mladý zemědělec, který neprovozuje svou činnost déle 

než pět let, a nebo zemědělec splňující podmínky Pravidel operace 6.1.1 

Zahájení činnosti mladých zemědělců 
 

Operace 4.1.1 

Definice žadatele/příjemce dotace 



 

• Druh dotace: přímá nenávratná dotace  

• Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

• Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající 

zemědělce jak jsou definováni v rámci operace 6.1.1, nebo pokud zahájili 

činnost v průběhu pěti let předcházejících podání Žádosti o dotaci a o 10 % 

pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním 

podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro 

oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „LFA oblasti“). 

• Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.  

• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí 

minimálně 100 000,- Kč a maximálně 150 000 000,- Kč.  

 

 

 

Operace 4.1.1   

Druh a výše dotace 



Operace 4.1.1 

Způsobilé výdaje (I.) 
 

A. stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu 
skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní): 

– výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských 
zařízení, 

– výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné 
produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování, 

– výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo 
steliva pro přímou spotřebu v podniku, 

– pořízení technologií pro živočišnou výrobu. 

B. stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu: 

– výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů 
rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií, i 
technologií na čištění technologických vod, 

– pořízení technologie skladování obilovin a olejnin,  

– výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně 
protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti 
ptactvu, 



Operace 4.1.1 

Způsobilé výdaje (II.) 
 

– výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně 
protikroupových a protidešťových systémů,  

– výstavba nosných konstrukcí v nových výsadbách révy vinné  
včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí 
proti ptactvu,   

– výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů a ochranných sítí 
proti ptactvu ve stávajících výsadbách révy vinné, 

– výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně 
souvisejících technologií, 

– výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních 
staveb včetně souvisejících technologií. Jedná se o dočasná 
úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, 
chladící boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny 
hub a školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, 
okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro pěstování matečnic 
rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a lesní školky s 
produkcí na zemědělské půdě,  



Operace 4.1.1 

Způsobilé výdaje (III.) 
  

C. peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v 
zemědělském podniku 

D. nákup vybraných speciálních mobilních strojů pro zemědělskou 
výrobu, 

E. nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % 
způsobilých výdajů, ze  kterých je stanovena dotace, za podmínek  
stanovených v Obecných podmínkách Pravidel, kapitola 7. Způsobilé 
výdaje. 

 

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b) 

F. Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu: 

– dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby či jiné jednání se 
stavebním úřadem), odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, 
položkové rozpočty, dokumentace skutečného provedení stavby 
po dokončení stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor 
projektanta.     

– konzultace k vypracování a administraci Žádosti o dotaci a k přípravě 
a provádění výběrového řízení 

G. Nákup běžných zemědělských strojů.  



Operace 4.1.1 

Kritéria přijatelnosti 4.1.1 (I.) 
 

 

1. Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy. 

 

2. Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením 

aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 

 

3. Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč. 

Podmínka se nevztahuje na: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, 

spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová 

sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnosti, 

nadace, veřejné VŠ a školní statky/podniky. 

 



Operace 4.1.1 

Kritéria přijatelnosti 4.1.1 (II.) 
 

 

4. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) je 

podmínkou přijatelnosti souhlasné stanovisko příslušného úřadu 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo sdělení k 

podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá 

zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr 

nepodléhá dalšímu posuzování.  

 

 

5. Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení 

konečné spotřeby energie. 



Operace 4.1.1 

Vybrané další podmínky 4.1.1 (I.) 
 

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií v záměru a) a b) 

minimálně 20 bodů a v záměru c) - l) minimálně 30 bodů. 

• Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu (netýká se 

záměru a)) mohou tvořit maximálně 49% výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace. 

• Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie. 

• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb. 

• Podpořené skladovací prostory pro krmiva a steliva musí sloužit ke 

skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu v podniku 

žadatele. V případě silážních/senážních žlabů může být nově vystavěno 

na 1 VDJ max. 25 m3. 

• Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku. 

• Skleník s technologií pro úpravu intenzity osvětlení, projektovaný na 

intezitu osvětlení větší než 1000 lx, musí mít stínění proti nadměrnému 

úniku světla do okolí (světelnému znečištění). 

 

 



Operace 4.1.1 

Vybrané další podmínky 4.1.1 (II.) 
 

 

 
 
 

 

 

• V případě, že se projekt týká pořízení mobilních strojů a žadatel do výpočtu 

efektivnosti podle přílohy č. 10 těchto Pravidel zahrne výměru půdy, musí ke 

dni předložení Žádosti o platbu obhospodařovat takový počet hektarů 

odpovídající komodity, aby byla splněna efektivnost projektu.  

• Dotaci není možné poskytnout na: stavební výdaje pro sklady obilovin a 

olejnin, jímky a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na 

bioplynovou stanici, silážní žlaby v návaznosti na bioplynovou stanici, 

závlahové systémy,  studny včetně průzkumných vrtů, v záměrech c) – l) 

nákup běžných zemědělských strojů, inženýrské sítě včetně přípojek kromě 

rozvodů uvnitř staveb, stavby a technologie na pěstování vánočních 

stromků, sklad průmyslových hnojiv, technologické a stavební investice pro 

další zpracování živočišných produktů a ty, které bezprostředně nenavazují 

na sklizeň před skladováním zemědělských produktů, bezpečnostní a 

kamerové systémy, příjezdové a účelové komunikace, odstavné a parkovací 

plochy, sadové úpravy. 

 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria  
 

Preferenční kritéria pro projekty do 1 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace a zároveň žadatel obhospodařuje max. 150 ha 

zemědělské půdy, kterou má žadatel vedenu v LPIS. 

 

Živočišná výroba i rostlinná výroba – záměry a), b) 

• Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby 

• V souvislosti s projektem nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského 

půdního fondu  

• Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 

• Žadatel je ekologický podnikatel a neprovozuje současně konvenční 

výrobu 

• Žadatel zaměstnává minimálně 20 % zdravotně či sociálně 

znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců 

 
 

 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria  
 

• Místo realizace projektu se nachází v  LFA oblastech 

• Součástí výdajů projektu je stroj s půdoochrannou funkcí, stroj nebo 

technologie,  který přispívá ke snížení emisí NH3 do ovzduší nebo zařízení 

pro precizní zemědělství, a zároveň žadatel nebyl v minulosti 

sankcionován za nedodržení protierozních opatření ochrany půdy 

• Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových 

regionech 

• Žadatelem je skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který 

je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti 

je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním 

odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky 

nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě 

• Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let 

• Minimálně 20 %  výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 

je určeno na pořízení technologie 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria  
 

 

• Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu 

(případně nižší úrovně výdaje) činí maximálně 65/75/85 % z maximální 

hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace 

• Zpracování vlastní zemědělské produkce, a/nebo uvedení vlastní produkce 

na trh konečnému spotřebiteli 

• Zaměstnávání uvedeného počtu zaměstnanců na 100 ha zemědělské půdy 

• Investice spojená s pěstováním ovoce a zeleniny, chmele, brambor,  révy 

vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických, kořeninových rostlin, 

cukrové řepy, školkařskou výrobou nebo s živočišnou výrobou  

• Žadatelem je školní podnik vysoké školy nebo školní podnik střední  školy 

• Místo realizace projektu se nachází v katastrálním území s 

mimořádným/vysokým rizikem ohrožení suchem  

• Žadatel nepodniká déle než 5 let 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria  
 

Preferenční kritéria pro projekty do 5 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace, včetně a pro projekty nad 5 000 000,- – 150 000 000,- 

Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

Obecná preferenční kritéria – záměry c) až l) 

Některá kritéria jsou stejná, jako u již zmíněných záměrů a) a b). Níže jsou 

uvedena pouze ta preferenční kritéria, která jsou odlišná.   

• Pro projekty nad 5  do 150 mil. Kč : Žadatel v hodnocení Finančního zdraví 

splňuje úroveň kategorie A/B 

• Pro projekty do 5 mil. Kč. včetně: Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 

jsou ve výši: 

– do 2 000 000,- Kč včetně 

– 2 000 001,- Kč – 3 000 000,- Kč 

– 3 000 001,- Kč - 4 000 000,- Kč 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria  
 

• Pro projekty nad 5 mil. Kč. včetně: Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 

jsou ve výši: 

– do 10 000 000,- Kč včetně 

– 10 000 001,- Kč – 20 000 000,-Kč 

– 20 000 001,-Kč – 30 000 000,-Kč 

• Žadatel je členem Organizace producentů 

 

Specifická preferenční kritéria: 

 

Živočišná výroba – Skot – záměry c), h) 

Některá kritéria jsou stejná, jako u již zmíněných záměrů a) a b). Níže jsou 

uvedena pouze ta preferenční kritéria, která jsou odlišná. 

  

• Minimálně 15 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno 

na pořízení technologie 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria  
 

• Žadatel v období od 1.7.2015 do 30.6.2016  choval v průměru minimálně: 

– 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– 0,60  VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

• Minimálně 15 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektu, je určeno 

na výstavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště 

 

Živočišná výroba – Prasata – záměry d), i) 

Některá kritéria jsou stejná, jako u již zmíněných záměrů a) a b). Níže jsou 

uvedena pouze ta preferenční kritéria, která jsou odlišná. 

 

• Minimálně 40 %  výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 

je určeno na pořízení technologie 

• Minimálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno se: 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria  
 

– stavbou pro prasnice (jalovárny, březárny a porodny) a/nebo selata 

(předvýkrm) včetně technologií 

– dobudováním kapacit podniku s uzavřeným obratem stáda včetně 

technologií 

• Žadatel v období od 1.7.2015 do 30.6.2016  choval v průměru minimálně: 

– 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– 0,60  VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– Žadatel choval minimálně 15 VDJ a neobhospodařooval zemědělskou 

půdu 

• Navýšení počtu ustájovacích míst minimálně o 20 % 

• Minimálně 15 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na 

stavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště 

• Předmětem celkových výdajů projektu u technologie ustájení není etážové 

ustájení selat 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria 
 

Živočišná výroba – Drůbež – záměry e), j) 
Některá kritéria jsou stejná, jako u již zmíněných záměrů a) a b). Níže jsou 
uvedena pouze ta preferenční kritéria, která jsou odlišná. 

 

• Žadatel v období od 1.7.2015 do 30.6.2016  choval v průměru minimálně: 
– 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 
– 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 
– 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 
– 0,60  VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– Žadatel choval minimálně 15 VDJ a neobhospodařooval zemědělskou 
půdu 

• Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace je určeno na 
technologie přidávání hodnoty vyráběným produktům – vejcím (tzn. 
Technologie sběru vajec, třídění, značení, balení, chlazení a skladování 
vajec) 

• Minimálně 15 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektu, je určeno 
na výstavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště 

• Předmětem celkových výdajů projektu u technologie ustájení nejsou 
klecové technologie  



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria 
 

Živočišná výroba – Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) – záměry f), k) 

Některá kritéria jsou stejná, jako u již zmíněných záměrů a) a b). Níže jsou 
uvedena pouze ta preferenční kritéria, která jsou odlišná. 

 

• Minimálně 30 %  výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 
je určeno na pořízení technologie 

• Žadatel v období od 1.7.2015 do 30.6.2016  choval v průměru minimálně: 
– 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 
– 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 
– 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 
– 0,60  VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 

– Žadatel choval minimálně 15 VDJ a neobhospodařooval zemědělskou 
půdu 

• Žadatel je chovatelem chladnokrevných koní (českomoravský belgický kůň, 
norický kůň, slezský norický kůň), kteří jsou vedeni v plemenné knize  

• Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s 
volným ustájením vysokobřezích klisen a klisen s hříbaty  

• Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s 
produkcí mléka ovcí a koz 



Operace 4.1.1 

Preferenční kritéria 
 

• Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s 

chovem a výkrmem králíků, jehož technologie zajišťuje denní odklízení 

výkalů 

• Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s 

chovem a výkrm brojlerových hybridů králíků 

• Minimálně 15 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektu, je určeno 

na výstavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště 

 

Rostlinná výroba – záměry g), l) 

Některá kritéria jsou stejná, jako u již zmíněných záměrů a) a b). Níže jsou 

uvedena pouze ta preferenční kritéria, která jsou odlišná. 

 

• Technologie a nosné konstrukce vč., protikroupových a protidešťových 

systémů 

• Alespoň 1 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, minimálně 

však 40 000,- Kč,  je spojeno s technologií, která přidává hodnotu 

vyráběným produktům 



Operace 4.1.1 

1. kolo příjmu žádostí – přehled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 1. 8. 2016 

Operace/záměr záměr 

Zaregistrované Žádosti Doporučené Žádosti 

počet 
částka dotace 

(mil. Kč) 
počet 

částka dotace 

(mil. Kč) 

411a ŽV do 1 mil. 362 114,83 269 84,09 

411b RV do 1 mil. 202 55,53 160 43,90 

411c skot do 5 mil. 468 595,05 393 501,54 

411d prasata do 5 mil. 40 42,13 35 38,39 

411e drůbež do 5 mil. 16 18,91 15 18,38 

411f ostatní do 5 mil. 44 44,32 29 26,90 

411g RV do 5 mil.  352 311,85 288 246,94 

411h skot nad 5 mil. 505 3 978,77 175 1 499,28 

411i prasata nad 5 mil. 50 790,82 31 484,41 

411j drůbež nad 5 mil. 42 524,34 31 359,56 

411k ostatní nad 5 mil. 9 58,007 7 52,02 

411l RV nad 5 mil. 143 1 014,11 47 551,43 

4.1.1 celkem 2 233 7 548,67 1 480 3 906,84 



 

 

Děkuji za pozornost! 
 

Gestor: Ing. Jaroslava Litschová 

e-mail: jaroslava.litschova@mze.cz 

tel.: 221 812 516 

 

mailto:jaroslava.litschova@mze.cz


Operace 4.2.1 Zpracování a 

uvádění na trh zemědělských 

výrobků 

 
           

Celková alokace na operaci:  3 892,7 mil. Kč 

Alokace pro 3. kolo:     756,2 mil. Kč 
 

 

  

 

 
 



Operace 4.2.1 

Definice žadatele/příjemce dotace 

  
 

2 záměry 

a)  Zemědělské podniky 
Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který splňuje definici 
mikro, malého nebo středního podniku a jehož podíl příjmů ze zemědělské 
prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil 45 % a 
více.  

 

b) Zpracovatelské podniky 
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje 
definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo 
surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,    

nebo   

výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. 
Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, 
ve znění pozdějších předpisů,  

kteří mají Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající 
předmětu dotace  

a jejich podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby je menší než 45 %  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



Operace 4.2.1 

Druh a výše dotace 

  

Druh dotace: přímá nenávratná dotace  

 

Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

  

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt 
činí od 100 000,- Kč do 30 000 000,- Kč včetně. 

 

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci 
operace 4.2.1 činí 150 000 000,- Kč za období 2014 - 2020. 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



Operace 4.2.1 

Způsobilé výdaje 

 

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů)  

• výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních 
ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)  

• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků 
a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou 
odpadních vod 

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů  

• investice související s uváděním vlastních produktů na trh  

      (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky,    
 prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.) 

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 
provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 4.2.1 

Kritéria přijatelnosti (1) 

 

• Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města 

Prahy. 

• Projekt musí splňovat účel a rozsah operace/záměru. 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 

způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 

1 000 000,- Kč. 

• Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou 

pro příslušný záměr; V případě, že žadatel/příjemce dotace je 

zemědělským podnikatelem evidovaným v EZP, je vždy 

povinen vyplnit přílohu Formulář prokázání podílu 

příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 4.2.1 

Kritéria přijatelnosti (2) 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 

vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 

hospodárnosti a proveditelnosti.  

• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů,  je  podmínkou přijatelnosti 

doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že 

předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru 

zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu 

posuzování nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno 

posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle výše 

uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné 

prohlášení žadatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 4.2.1 

Kritéria přijatelnosti (3) 

• Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro 

lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat 

zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v 

příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt 

musí být v této příloze uveden, v případě výroby krmiv je 

výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská 

zvířata (s výjimkou ryb).   

• Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za 

účelem snížení konečné spotřeby energie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 4.2.1 

Vybrané další podmínky (1) 

 

 • Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 50 
bodů. 

• Žadatel/příjemce dotace musí  splňovat definici mikro, malého, 
středního podniku (MSP) po celou lhůtu vázanosti projektu na účel, 
nesmí se stát velkým podnikem 

• Projekt se netýká výroby medu, rybolovu a jeho produktů, 
akvakultury, a dále v případě zpracování vinných hroznů se projekt 
netýká technologií, které obsahují:  

– dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o 
objemu nejméně 600 litrů 

– speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového 
klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátory) 

–  cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na 
membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází 
membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány 
s odfiltrovanými nečistotami 

 



Operace 4.2.1 

Vybrané další podmínky (2) 

 

 • V rámci této operace nelze dotaci poskytnout na: 

– technologie pro třídění, chlazení, balení, značení a skladování 
vajec 

– zařízení používané při restaurační a hostinské činnosti 

– software související s tvorbou eshopů a internetových stránek 

– projektovou a technickou dokumentaci 

– celkové demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, 
odstavných či parkovacích   ploch a inženýrských sítí včetně 
přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb 

– nákup nemovitosti 

– výstavbu, modernizaci a rekonstrukci administrativních a 
správních budov,  intervenčních skladů a logistických center 

– nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní 
přepravu 

  
 



Operace 4.2.1 

Preferenční kritéria (1) 

 

 

• Záměr a) zemědělské podniky 

• Záměr b) zpracovatelské podniky 

 

Shodné PK pro oba záměry : 

 

Pořadí Kritérium 

1. Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství nebo v potravinářství  

2. 
Součástí projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce 

 v rámci místních trhů: 

2.1 nově pořízená  

2.2 rekonstrukce a modernizace stávající  

3. 
Žadatel zaměstnává min. 20% zdravotně či sociálně 

znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců  



Operace 4.2.1 

Preferenční kritéria (2) 

 

 
. 

 

 

 

4. 
Podnik dosahuje min. 150 000,- Kč přidané hodnoty na 

přepočteného pracovníka a rok 

5. Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie: 

5.1 A 

5.2 B 

6. Výsledkem projektu je zvýšení efektivity technologie  

7. Předmětem projektu je zpracování: 

7.1 mléka 

7.2 masa 

7.3 ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů 

7.4 krmiva  

8. 

Žadatel nejpozději k Žádosti o proplacení předloží platné osvědčení 

o původu biopotraviny/biokrmiva, které je vydáno na některý 

výrobek žadatele a bude dosahovat 

8.1 
více než 75% podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv 

na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo 

více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produkci biopotravin/biokrmiv  

8.2 

10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/výnosu z produkce 

biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce 

potravin/krmiv, nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosu za 

produkci biopotravin/ biokrmiv  



Operace 4.2.1 

Preferenční kritéria (3) 

 

 

9. 

Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého 

ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako 

produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením 

původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění 

Regionální potravina nebo Česká biopotravina. 

10. 
Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin/ 

krmiv nebo je nositelem certifikátu Management životního prostředí 

11. 

Místo/a realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových 

regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne  

15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020  

12. 
Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu 

ve vlastnictví žadatele  

13. 
Předmětem projektu je pořízení informačních technologií 

souvisejících s dohledatelností výrobku  



Operace 4.2.1 

Preferenční kritéria pro záměr a) 

Pořadí Kritérium 

14. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 

14.1 do 1 miliónu Kč (včetně) 

14.2 více než 1 - 3 milióny Kč  (včetně) 

14.3 více než 3 – 5 miliónů Kč (včetně) 

15. Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 

16. 
Projekt je zaměřen na zpracování produktů uváděných na trh 

zemědělským podnikatelem do velikosti 

16.1 Mikro  

16.2 Malé 

17. 
Žadatel dosahuje podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby 

z celkových příjmů/výnosů: 

17.1 60 - 80% včetně 

17.2 více než 80 %  

18. 
Součástí celkových výdajů projektu je i modernizace zemědělského 

podniku 



Operace 4.2.1 

Preferenční kritéria pro záměr b) 

Pořadí Kritérium 

14. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 

14.1 do 10 miliónu Kč (včetně) 

14.2 více než 10 - 15 milióny Kč  (včetně) 

14.3 více než 15 – 20 miliónů Kč (včetně) 

15. Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let 

16. 
Žadatel - výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových 

příjmů: 

16.1 více než 55 %  

16.2 Více než 45 - 55 % včetně 

16.3  více než 35 - 45 % včetně  

17. 
Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku v posledních 3 

letech  

18. 
Žadatel se aktivně účastní na proexportních aktivitách s podporou 

MZe     



Operace 4.2.1 

 

 

1. kolo příjmu žádostí 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stav k 1. 8. 2016 

 

operace 
zaregistrováno doporučené 

počet částka dotace počet částka dotace 

421a zemědělci 201 317 239 189 153 217 232 283 

421b zpracovatelé 219 744 464 154 165 605 678 224 

celkem 420 1 061 703 343 318 822 910 507 



Děkuji za pozornost! 
 

Gestor: Ing. Iva Pospíšilová 

e-mail: iva.pospisilova@mze.cz 

tel.: 221 812 126 

 

mailto:iva.pospisilova@mze.cz


Celková alokace na operaci:    940 mil. Kč 

Alokace pro 3. kolo:     268,6 mil. Kč 

 

Operace 4.3.2 Lesnická 

infrastruktura 
 



Operace 4.3.2 

Definice žadatele/příjemce dotace 

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou 

fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení 

s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním 

podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, 

právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji 

nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. 

Druh a výše dotace 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace  

 

Výše dotace činí 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí 

od 10 000,- Kč do 8 000 000,- Kč včetně. 



Operace 4.3.2 

Způsobilé výdaje 

• Investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcí 
lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic 3L a technologických linek (4L) 
na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně 
vyvolaných investic. 

 

Související objekty na lesních cestách: mosty, propustky, hospodářské 
propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady. 

 

Vybavení lesních cest: bezpečnostní (záchytná/vodicí) zařízení, dopravní 
značky, body záchrany a heliporty. 

 

• Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 
projektu, max. do 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

• Nákup pozemku max. do 10 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Lesní cestou se pro potřeby této operace rozumí účelová komunikace 
v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa). 



Operace 4.3.2 

Kritéria přijatelnosti 

• Projekt lze realizovat na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy. 

• Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko MŽP dle přílohy č. 5 
Specifických podmínek Pravidel. 

• Výstavba lesních cest (1L/2L) a rekonstrukce lesních svážnic (3L) či 
technologických linek (4L) na lesní cesty 1L nebo 2L bude 
podporována pouze v případě, že realizací takového projektu 
nedojde v rámci lesního majetku žadatele (na úrovni lesního 
hospodářského celku (LHC) nebo příslušné části zařizovacího 
obvodu (ZO)) ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad 
hodnotu optimální. 

• Při realizaci projektu budou dotčené propustky pod lesní cestou 
opatřeny protierozním opevněním svého spadiště. 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 
hospodárnosti a proveditelnosti. 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 
1 000 000,- Kč. 



Operace 4.3.2 

Další podmínky (1)  

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 15 bodů 

• Žadatel může podat v rámci operace více Žádostí o dotaci, a to v 

případě, že každý projekt realizuje v jiném LHC nebo ZO. 

• V rámci 1 podané ŽOD může žadatel realizovat v rámci 1 LHC nebo ZO 

pouze 1 způsobilý úsek lesní cesty. 

Způsobilým úsekem lesní cesty se rozumí lesní cesta o délce max. 5 km, 

s jedním začátkem a jedním koncem, bez jakéhokoli větvení nebo dělení. 

• Žadatel povinně předkládá projektovou dokumentaci (PD) 

vypracovanou autorizovanou osobou: 

PD odpovídá požadavkům ČSN 73 6108 platné v době zpracování PD a 

jejího schválení (ověření stavebním úřadem, pokud projekt nebo jeho 

část podléhá řízení stavebního úřadu) a vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro 

stavby pro plnění funkcí lesa, a její povrch musí být proveden v souladu 

s příslušnou technickou normou uvedenou v kapitole 5 těchto Pravidel. 

 



Operace 4.3.2  

Další podmínky (2)  

 

 

• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 

nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

 

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch 

žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je vystaven 

inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské 

komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s 

vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen. 

 

• Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 

odst. 14) nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 
 



Operace 4.3.2  

Preferenční kritéria (1) 

 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 

1.  
Výstavba lesní cesty není realizována ve vybraných kategoriích 

lesů zvláštního určení. 

2. 

Předmětem projektu je výstavba lesní cesty (1L/2L), či rekonstrukce 

stávající lesní cesty (1L/2L), lesní svážnice (3L) nebo technologické 

linky (4L). 

2.1. 
výstavba lesní cesty třídy 1L nebo rekonstrukce zvyšující třídu 

stávající lesní cesty na 1L 

2.2. 
výstavba lesní cesty třídy 2L nebo rekonstrukce zvyšující třídu 

stávající lesní cesty na 2L 

2.3. rekonstrukce stávající lesní cesty třídy 1L/2L bez navýšení její třídy 

3. 

Lesní cesta, která je předmětem projektu, navazuje (nebo po 

výstavbě bude navazovat) na jinou stávající lesní cestu (1L nebo 

2L) nebo jinou pozemní komunikaci s obdobnými nebo lepšími 

parametry. 

4. 

Projekt přispěje k rozvoji lesní cestní sítě (výstavbou (1L/2L) 

v rámci lesního majetku, kde stávající hustota lesních cest (1L a 2L) 

není vyšší než 75 % optimální hustoty lesní dopravní sítě. 



Operace 4.3.2  

Preferenční kritéria (2) 

 
 
 
 
 

5. 
Projekt je realizován v rámci lesního majetku se zřízenými body 

záchrany (informačními cedulemi pro integrovaný záchranný 

systém). 

6. 
Finanční náročnost projektu – výše výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace,: 

6.1. je větší než 3,5 mil. Kč, max. však do 5 mil. Kč včetně 

6.2. je větší než 2 mil. Kč, max. však do 3,5 mil. Kč včetně 

6.3. činí max. 2 mil. Kč včetně 

7. Použití přírodních materiálů u objektů lesní cesty. 

8. Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech. 



Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

 

1. kolo příjmu žádostí 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stav k 28. 7. 2016 

 

operace 
zaregistrované doporučené 

počet částka dotace počet částka dotace 

4.3.2 186 495,6 mil. Kč 106 275,6 mil. Kč 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Kristýna Konopásková 

e-mail: kristyna.konopaskova@mze.cz 

tel.: 221 812 773 

 

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz


Celková alokace na operaci:  786,4 mil. Kč 

Alokace pro 3. kolo:   221,3 mil. Kč 

 

 

Operace 8.6.1 Technika a 

technologie pro lesní hospodářství 



Operace 8.6.1 

Definice žadatele/příjemce dotace 

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou 

fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení 

s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním 

podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, 

právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji 

nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. 

Druh a výše dotace 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace  

 

Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí 

od 10 000,- Kč do 15 000 000,- Kč včetně. 



Operace 8.6.1 

Způsobilé výdaje 
• stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro 

obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování 

• stroje ke zpracování potěžebních zbytků 

• stroje pro přípravu půdy před zalesněním 

• stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci 
nelze poskytnout na závlahové systémy) 

• stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 

• mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 

 

• Podpora se vztahuje na plemeno chladnokrevných koní – norický kůň, 
slezský norický kůň, českomoravský belgický kůň 

– Plemenná kniha vedená v ČR a uznané chovatelské sdružení 

– Absolvovaná výkonnostní zkouška 

– Max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 100 000,- Kč 

• vlek za koně k vyvážení dříví  

– Max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 600 000,- Kč 

 

 

 



Operace 8.6.1 

Kritéria přijatelnosti 

• Projekt lze realizovat na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy. 

• Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem či vypůjčitelem lesních 
pozemků a hospodaří dle platného LHP/ platné LHO, a to na min. 
výměře 3 ha 

– Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků 
obcí/krajů jejich příspěvkovým organizacím 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením 
aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a 
proveditelnosti. 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé 
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu 
prostředí 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření 
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

• V případě investic do strojů, technologií a zařízení a staveb pro lesní 
školkařskou činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou 
součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na 
PUPFL; provozovatel školkařské činnosti zároveň musí být evidován 
v systému evidence reprodukčního materiálu. 



Operace 8.6.1 

Další podmínky 

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 12 bodů 

• V rámci preferenčního kritéria č. 1. „Velikost investice v závislosti na 

velikosti obhospodařovaného lesního majetku“ musí žadatel získat 

minimálně 10 bodů 

– Nevztahuje se na žadatele, který uplatňuje pouze kód 004 (kůň) a 010 

(vlek za koně) 

• Žadateli může být poskytnuta dotace pouze na jeden stroj v rámci kódu 

výdaje 005 (harvestor pro výchovnou těžbu) a jeden stroj v rámci kódu 

výdaje 006 (harwarder pro výchovnou těžbu) za celé programové období 

2014-2020 

• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise 

(EU) č. 702/2014 

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven 

inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je 

podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 

• Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) nařízení 

Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014 

 



Operace 8.6.1  

Preferenční kritéria (1) 

 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 

1.  
Velikost investice v závislosti na velikosti 

obhospodařovaného lesního majetku. 

2. Žadatel je mladý lesník do 40 let. 

3. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován je: 

3.1. 100,1-125 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 

3.2. 125,1-150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 

3.3. více než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

4. Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech. 



Operace 8.6.1 

Preferenční kritéria (2) 

 
 
 
 
 

5. 
Absolvování oboru vzdělání uvedeného v příloze 4 Pravidel či 
akreditovaného kurzu pro práci kočího v lese. 

6. 
Vlastnictví koně/koní plemene norický, slezský norický či 
českomoravský belgický min. po dobu 3 let. 

7. 
Žadatel v roce bezprostředně předcházejícím roku podání Žádosti 
o dotaci koněm/koňmi přibližoval: 

7.1. 
450-1 000 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro 
jiný subjekt alespoň 1 rok) 

7.2. 
1 001-1 500 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro 
jiný subjekt alespoň 2 roky) 

7.3. 
1 501 nebo více m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval 
pro jiný subjekt alespoň 3 roky) 



Operace 8.6.1 

Preferenční kritéria (3) 

 
 
 
 
 

8. Lesní školka se nachází:  

8.1. 

alespoň z části v katastrálním území, které je v příloze č. 1 

nařízení vlády č. 72/2015 definováno jako horská oblast typu 

H1, H2 nebo H3. 

8.2. 

mimo katastrální území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády 

č. 72/2015 definováno jako horská oblast typu H1, H2 nebo 

H3. 

9. 
Školkařská produkce zahrnovala z více než 50 % sadební 

materiál původem z kategorie: 

9.1. identifikovaného reprodukčního materiálu 

9.2. selektovaného reprodukčního materiálu 

9.3. kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu 



Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní 

hospodářství 

 

1. kolo příjmu žádostí 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stav k 28. 7. 2016 

 

operace 
zaregistrované doporučené 

počet částka dotace počet částka dotace 

4.3.2 167 105,9 mil. Kč 141 93,1 mil. Kč 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Kristýna Konopásková 

e-mail: kristyna.konopaskova@mze.cz 

tel.: 221 812 773 

 

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz


Operace 16.1.1 Podpora 

operačních skupin a projektů EIP 

Celková alokace na operaci: 262,8 mil. Kč 

Alokace pro 3. kolo:                    131,4 mil. Kč 



Operace 16.1.1  

Popis operace 

• podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství 
„Produktivita a udržitelnost zemědělství“ (dále jen „EIP“)  

• cílem je podpořit fungování tzv. operačních skupin (dále jen „OS“) 
za účelem realizace inovačních projektů a usnadnit přenos výsledků 
projektů do praxe 

• podpora bude poskytnuta na přímé výdaje související se zavedením 
inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví 
zemědělství nebo potravinářství 

• výstupy projektu by měly být šířeji využitelné z pohledu veřejného 
zájmu 

• aktivity podporované v rámci EIP mohou být navázány na výzkum, 
který je však financován z jiných nástrojů, např. Horizont 2020 či 
jiné zdroje pro financování výzkumu 

• nesmí se jednat o zavádění stávajících výsledků výzkumu do praxe, 
nutné dbát na přidanou hodnotu spolupráce 



Operace 16.1.1  

Broker 

• jeho úkolem je usnadnit zakládání, fungování OS, vypracovat 
s OS projekt 

• mezi činnosti brokera patří: 

– podpora členů OS, tj. 

• usnadnění jejich komunikace 

• pomoc s definicí cílů projektu 

• pomoc s určením rolí jednotlivých členů OS 

• podpora spolupráce členů OS při práci na projektu, celkové 
usnadnění fungování OS 

– předložení návrhu projektu, který je podporován všemi členy OS 

• MZe vybralo celkem 15 brokerů 

• v případě, že bude projekt vybrán k podpoře, může broker 
napomáhat i při následném fungování OS 



Operace 16.1.1  

Operační skupiny (OS) 

• zformují se kolem konkrétního inovačního projektu, který bude 

naplňovat cíle EIP a který byl navržen k řešení z podnětu 

jednoho z členů OS 

• účelem je propojit partnery z oblasti vědy, výzkumu, 

zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, 

poradců a dalších aktérů rozvoje venkova a napomoci 

přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe 

• práce OS by měla vytvářet přidanou hodnotu a přispět ke 

konkurenceschopnosti zúčastněných podniků 

• podpora OS omezena na dobu nejvýše 7 let 

 



Operace 16.1.1  

Podporované záměry 

• a)  

 Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské 

životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů  

a zdrojů, tj. zemědělské prvovýroby 

 

• b)  

 Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů 

pro prvovýrobce 



Operace 16.1.1  

Definice žadatele/příjemce dotace 

• Uskupení – operační skupina (OS) o minimálně dvou subjektech: 

– zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká  
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství; nebo potravinářský podnikatel, tj. FO nebo PO, 
která je výrobcem potravin nebo surovin určených pro lidskou 
spotřebu, definovaný zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách  
a tabákových výrobcích nebo výrobce krmiv, dle zákona č. 
91/1996 Sb., o krmivech, ze znění pozdějších předpisů 

– výzkumná instituce, tzn. subjekt, který je činný v oblasti 
základního nebo aplikovaného výzkumu nebo experimentálního 
vývoje 

• v případě záměru a) uskupení žádá prostřednictvím zemědělského 
podnikatele 

• v případě záměru b) uskupení žádá prostřednictvím potravinářského 
podnikatele 

 

 



Operace 16.1.1  

Výše dotace 

• výše dotace v případě nákladů spolupráce = 85 % výdajů 

 

• výše dotace v případě ostatních a přímých nákladů = 50 % 
výdajů 

 

• částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt činí 
více než 1 000 000,- Kč a maximálně 50 000 000,- Kč 

 

• výdaje na náklady spolupráce musí tvořit minimálně 10 %  
a zároveň maximálně 50 % výdajů 

 

• dotaci lze poskytnout na investiční i neinvestiční výdaje 

 

 

 



Operace 16.1.1  

Způsobilé výdaje 

• Náklady spolupráce 

– týkají se přípravných operací a zkoušek před použitím nově 
vytvořených produktů, postupů, technologií v zemědělské 
prvovýrobě (a) nebo v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce 
(b), konkrétně: 

• náklady na mzdu a odměnu brokera či jiné osoby, která bude 
působit jako facilitátor 

• mzda a odměna pro ostatní členy OS, vč. výzkumníků 

• cestovní náklady 

• pronájem sálů (místností, kde se bude OS scházet) 

• kancelářské pomůcky 

• náklady na zapůjčení techniky (technické vybavení pro 
zabezpečení prezentací, konferencí, atd.) 



Operace 16.1.1  

Způsobilé výdaje  

• Přímé náklady 
– související s výrobou inovativních produktů, postupů  

a technologií v zemědělské prvovýrobě (a) nebo v oblasti produktů  
a trhů pro prvovýrobce (b), které jsou výsledkem spolupráce  
s výzkumnou institucí a s jejich zavedením do praxe, konkrétně: 

• investice do výroby nových zemědělských produktů, postupů, 
technologií 

• stroje (např. speciální secí stroje) 

• osivo, hnojivo, úprava půdy (pouze u záměru a) 

• tisk informačních letáků a jejich distribuce 

• stavební výdaje potřebné k výrobě inovativních produktů a k 
zavedení inovativních postupů a technologií 

• služby související s projektem – laboratorní analýzy, mapové 
podklady, poradenská činnost 

• studie a plány spojené s vývojem nových produktů, postupů  
a technologií 

• nákup nemovitosti v souvislosti s projektem max. do částky 
odpovídající 10 % způsobilých výdajů 



Operace 16.1.1  

Způsobilé výdaje  

 

• Ostatní náklady 

– související s projektem, konkrétně: 

• technická dokumentace, tj. dokumentace pro provádění 

staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební 

práce, stavební dozor, dokumentace ke stavebnímu řízení 

(potřebná pro vydání stavebního povolení, pro územní řízení, 

ohlášení stavby), odborné posudky ve vztahu k životnímu 

prostředí, technický dozor stavebníka, autorský dozor 

projektanta 



Operace 16.1.1  

Kritéria přijatelnosti projektu 

• realizace na území ČR, mimo území hl. města Prahy 

• žadatel splnil podmínku finančního zdraví (podmínky 

hodnocení, definice a výpočet uvedeny v Metodice výpočtu 

finančního zdraví zveřejněné na www.eagri.cz/prv  

a www.szif.cz) 

• příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich 

šíření 

• podpora podmíněna předložením plánu OS, kde je uveden cíl 

OS, konkrétní aktivity, identifikováni účastníci a jejich role 

• podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, 

které již probíhají 

• žadatel s ostatními členy OS podepíše Smlouvu o spolupráci 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


Operace 16.1.1  

Vybrané další podmínky 

• žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií min. 36 bodů 

• příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 6. každého roku 
následujícího po podpisu Dohody předložit zprávu popisující postup  
a průběžné výsledky inovační spolupráce, tzv. inovační deník neboli 
zpráva o činnosti OS, a to až do předložení konečné Žádosti o platbu 

• pro OS existuje možnost průběžného financování nákladů spolupráce, 
Žádost o průběžnou platbu lze podat jednou v rámci kalendářního roku 

• nedílnou součástí projektu je spolupráce, tzn., že předmětem projektu 
nesmí být pouze pořízení inovované technologie, její zavedení  
a zkoušky 

• lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení konečné 
platby na účet příjemce dotace 

• dotaci nelze poskytnout na výdaje pro výrobu medu, rybolov, 
akvakulturu a její produkty, dále nosné konstrukce ve stávajících 
výsadbách révy vinné, oplocení vinic a sadů 



Operace 16.1.1  

Preferenční kritéria pro záměr a) 

 

 

Pořadí Kritérium  

1.  Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 

2.  
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele 
činí  (nad 60 %/59 – 50%/ 49 – 40 %) 

3.  
V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí pozemků dotčených 
touto stavbou/stavbami ze ZPF 

4.  
Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových 
regionech  

5.  Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň A/B 

6.  Žadatelem je skupina zemědělců , tj. podnikatelský subjekt 

7. 
Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako 
ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb. 



Operace 16.1.1  

Preferenční kritéria pro záměr b) 

Pořadí Kritérium  

1.  Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 

2.  
Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových 
regionech  

3.  
Předmětem projektu je zpracování mléka/masa/ovoce, zeleniny, 
chmele, moštových hroznů 

4.  Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň A/B 

5.  
Žadatel předloží platné osvědčení o původu biopotravin/ biokrmiva, 
které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Lucie Matěnová 

e-mail: lucie.matenova@mze.cz 

tel.: 221 812 360 

 

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz


 

Celková alokace na operaci:  2 993,8 mil. Kč 

Alokace pro 3. kolo:     546,8 mil. Kč 

 

Operace 16.2.2 Podpora vývoje 

nových produktů, postupů a 

technologií při zpracování 

zemědělských produktů a jejich 

uvádění na trh 
 



Operace 16.2.2 

Definice žadatele/příjemce dotace 

 

 

 
Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt 

splňuje definici příjemce dotace a minimálně jeden subjekt je 

výzkumnou institucí. Uskupení žádá prostřednictvím výrobce potravin, 

nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv.  

 

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. 

Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 

spotřebu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a 

výrobní prostředky nebo 

 

výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo 
technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky. 



Operace 16.2.2 

Druh a výše dotace 
 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace  

 

Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden 

projekt činí od 1 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč. Výdaje na 

spolupráci musí tvořit:  

 - U projektů do 5 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze 

kterých je stanovena dotace minimálně 15% výdajů a zároveň 

maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

 - U projektů nad 5 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace minimálně 1 000 000,- Kč (včetně) a zároveň 

max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

 



Operace 16.2.2 

Způsobilé výdaje 

• Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, 

postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě 

potravin a krmiv. 

 

Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací (např. navrhování/vývoj 

produktu, postupu, technologie), zkoušek a mzdových nákladů, 

spotřebovaného materiálu a dalších položek souvisejících se spoluprací, 

před použitím nově vytvořených produktů, postupů a technologií pro 

obchodní účely. 

 

• Přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením 

do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem 

spolupráce s výzkumnou institucí nebo vlastního výzkumu 

žadatele/příjemce dotace (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci 

opatření Investice do hmotného majetku) 



Operace 16.2.2 

Kritéria přijatelnosti (1) 

• Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. 
města Prahy 

 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví (definice a výpočet jsou 
uvedeny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 
www.szif.cz) 

 

• Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření 

 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 
hospodárnosti a proveditelnosti 

 

• Beneficientem, tzn. konečným uživatelem dotace, je výrobce 
potravin nebo krmiv 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
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Operace 16.2.2 

Kritéria přijatelnosti (2) 

• Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty s výjimkou 
projektů realizovaných žadatelem, který má k vývoji nového produktu, 
postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě 
kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů 

 

• Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv, ne však pouze pro 
přímou spotřebu v podniku žadatele; výrobní proces se pak musí týkat 
zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků  uvedených v příloze 
I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze 
uveden, v případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva 
určená pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb) 

 

• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, je  podmínkou přijatelnosti předložení kladného 
stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů realizace projektu na životní 
prostředí 

 

 



Operace 16.2.2 

Vybrané další podmínky (1)  

 
• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 40 bodů 

• Žadatel/příjemce dotace je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby 

Žádost o platbu byla předložena nejpozději do 36 měsíců od podpisu 

Dohody o poskytnutí dotace 

• Projekt je inovativního charakteru, tj. od Hodnotitelské komise neobdržel 0 

bodů v rámci posuzování inovativnosti  

• Projekt v rámci zhodnocení spolupracujícího subjektu a posuzování 

efektivnosti, proveditelnosti a potřebnosti Hodnotitelskou komisí neobdržel 0 

bodů  

• Součástí projektu je spolupráce, tj. předmětem projektu nesmí být pouze 

pořízení inovované technologie, její zavedení a zkoušky 

• Za zpracování v rámci této operace nelze považovat jednoduchou úpravu 

vstupní suroviny bez její významné změny jakosti, jako např. změny obsahu 

živin, konzistence, struktury, chutě, vůně, tvaru.  

• Žadatel využije při realizaci projektu výsledky vzniklé ve spolupráci se 

spolupracujícím subjektem či vzniklé v rámci vlastního výzkumu 



Operace 16.2.2  

Vybrané další podmínky (2)  

 

 

 

• Výzkumnou institucí/subjektem se rozumí subjekt, bez ohledu na 

právní formu nebo způsob financování, který je činný v oblasti 

základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního 

vývoje a šíří jeho výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo 

předváděním technologií. Výzkum nebo vývoj musí být v předmětu 

činnosti výzkumného subjektu 

• V případě, že žadatelem je jednotlivý subjekt, má žadatel/příjemce 

dotace k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie kvalifikovaný 

personál a dostatečné výrobní prostředky. Splnění podmínky posoudí 

Hodnotitelská komise. 

• Projekt není jen prostou obměnou výrobku, obměnou technologií, 

strojů a zařízení nebo racionalizací výroby 

• Spolupracující subjekt musí být vybrán již k datu zaregistrování 

Žádosti o dotaci; C. V souladu s § 29 ZVZ, odst. r) nemusí být 
spolupracující subjekt vybírán prostřednictvím výběrového řízení. 

 



Operace 16.2.2 

Vybrané další podmínky (3)  

 

• Řízení stavebního úřadu může být s datem po podání Žádosti o 

dotaci (žadatel jej předkládá až k Žádosti o platbu) 

• Žadatel reagoval na případnou výzvu, vycházející od 

Hodnotitelské komise, k úpravě způsobilých výdajů projektu 

• Dotaci nelze poskytnout na: nákup nemovitosti, nákup 

dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu, 

administrativní a správní budovy, intervenční sklady, logistická 

centra; inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř 

staveb, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či 

parkovacích ploch, projektovou a technickou dokumentaci, 

software související s tvorbou eshopů a internetových stránek, 

stavby a technologie pro třídění, chlazení, balení, značení a 

skladování vajec, zařízení používané při restaurační a hostinské 

činnosti 

 



Operace 16.2.2 

Kritéria posuzování projektu Hodnotitelskou komisí  (1) 

 
1) 1.1.   Inovace pouze pro předkladatele projektu – 1 - 6 bodů 

    1.2.   Inovace pro dané odvětví v České republice – 7 - 12 bodů 

    1.3.   Projekt není inovativní – 0 bodů 

2) 2.1.   Jedná se o vývoj zcela nového výrobku (složení i obal) – 15 bodů 

    2.2.   Jedná se o nový technologický proces balení, nový typ obalu přispívající 

ke zvýšení jakosti nebo bezpečnosti výrobku – 7 bodů 

    2.3.   Jedná se o vývoj nové technologie zpracování suroviny (kromě balení) –  

7 bodů 

    2.4.   Jedná se o nový organizační postup – 5 bodů 

3) Projekt řeší prodloužení trvanlivosti výrobku jinou cestou než použitím 

konzervačních látek (dlouhodobé plnění nadstandardních požadavků obsahu 

mikroorganismů ve finálním výrobku, výroba sterilních výrobků, balení v 

ochranné atmosféře)  

     3.1. prodloužení trvanlivosti uvedeným způsobem je hlavním cílem 

            projektu – 5 bodů 

     3.2. prodloužení trvanlivosti uvedeným způsobem je vedlejším cílem projektu 

            – 3 body 



Operace 16.2.2 

16.2.2 Kritéria posuzování projektu Hodnotitelskou komisí (2)  

 

4) Jedná se o zlepšení systémů dohledatelnosti výrobku – 5 bodů 

5) Předmětem projektu je i vývoj inovativního postupu, který povede ke    
zvýšení kvality výrobku v oblasti zachování původních vlastností a 
charakteru suroviny (nejedná se pouze o trvanlivost) 

     5.1.  zachování původních vlastností suroviny je hlavním cílem projektu 

            – 5  bodů 

     5.2.  zachování původních vlastností suroviny je vedlejším cílem projektu  

            – 2 body 

6) Jedná se o výrobek nebo proces výroby snižující nebo odstraňující 
možnost vzniku kontaminantů včetně kontaminantů procesních – 3 body 

7) Je výrobek obohacen o výživové látky – 2 body 

8) Má výrobek snížený obsah nutričně nežádoucích látek (reformulace)  

    – 2 body 

9) Zhodnocení spolupracujícího subjektu (reference z minulosti, patrná 
minimálně dvouletá činnost subjektu v příslušném oboru) – 1 - 5 bodů 

 



Operace 16.2.2 

16.2.2 Kritéria posuzování projektu Hodnotitelskou komisí (3) 

 

10) Zhodnocení navrhovaného postupu spolupráce (jsou popsány konkrétní 

kroky týkající se navrhování, produktu, procesu nebo technologického 

rozvoje a zkoušek, mzdových nákladů, spotřebovaného materiálu a 

dalších položek souvisejících se spoluprací, před použitím nově 

vytvořených produktů, procesů a technologií pro obchodní účely)  

      – 1 - 5 bodů 

11) Zhodnocení efektivnosti projektu (posuzuje se zejména ekonomická 

návratnost projektu na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci)  

      – 1 - 5 bodů 

12) Zhodnocení proveditelnosti projektu - 1 bod 

 

Pokud projekt obdrží za kritérium 1), 9), 11), nebo 12) 0 bodů, 

administrace Žádosti o dotaci bude ukončena.  

 

 



Operace 16.2.2  

Preferenční kritéria (1) 

 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 

1.  
Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 

 

2. 

Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u 

některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů 

označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo 

označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal 

ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina. 

3. 
Žadatel - výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových 

příjmů: 

více než 55 %  

více než 45 - 55 % včetně 

více než 35 - 45 % včetně 



Operace 16.2.1  

Preferenční kritéria (2) 

 
 
 
 
 

4. 
Žadatel nejpozději k Žádosti o proplacení předloží platné osvědčení 

o původu biopotraviny/biokrmiva, které je vydáno na některý 

výrobek žadatele a bude dosahovat 

více než 75% podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv 

na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo 

více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produkci biopotravin/biokrmiv  

10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/výnosu z produkce 

biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce 

potravin/krmiv, nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosu za 

produkci biopotravin/ biokrmiv  

5. Předmětem projektu je zpracování: 

mléka  

masa 

ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů  

krmiva  



Operace 16.2.2  

Preferenční kritéria (3) 

 
 
 
 
 

6. 
Předmětem projektu je výroba mouky nebo škrobu 

z bezlepkových obilovin, sóji nebo amarantu 

7. 
Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň 

kategorie 

A 

B 

8. 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (uvedené ve 

formuláři Žádosti o dotaci) přesahují částku 10 mil. Kč. 

9. 
Předmětem projektu je investice do technologií umístěných 

v objektu ve vlastnictví žadatele. 

10. 

Místo/a realizace projektu se nachází v hospodářsky 

problémových regionech definovaných v příloze usnesení 

vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii 

regionálního rozvoje ČR 2014-2020  



Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, 

postupů a technologií při zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh 

 

1. kolo příjmu žádostí 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stav k 28. 7. 2016 

 

operace 
zaregistrované schválené 

počet částka dotace počet částka dotace 

16.2.2 34 1 154 mil. Kč 27 1 058 mil. Kč 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Tereza Říhová 

e-mail: tereza.rihova@mze.cz 

tel.: 221 812 374 

 

mailto:tereza.rihova@mze.cz


Operace 16.3.1 Sdílení zařízení 

a zdrojů 

Celková alokace na operaci: 174,8 mil. Kč 

Alokace pro 3. kolo:  74,9 mil. Kč 

 



Operace 16.3.1 

Záměry  

 

• Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby  

a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 

• Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby  

a zpracování zemědělských produktů na zemědělské a 

nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh  

 

• Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví 

 



Operace 16.3.1 

Definice žadatele/příjemce dotace 

Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží 

jako společníci do společnosti dle § 2716 nového občanského 

zákoníku 

 

Záměr a) nebo záměr b): 

 Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikropodniku  

      nebo 

 Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, 

který splňuje definici mikropodniku. 

 

 



Operace 16.3.1 

Definice žadatele/příjemce dotace 

 

Záměr c) 

 Držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který 

splňuje definici mikropodniku nebo je fyzickou osobou 

nepodnikající 

 

Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese 

hospodaří. (Je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a 

povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

 

 

 



Operace 16.3.1 

Druh a výše dotace 

 

Záměr a), b)  

45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace   

 

Záměr c) 

50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace   

 

• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí 

minimálně  50 000 Kč (včetně) a maximálně 7 000 000 Kč (včetně). 

 

 Operace 16.3.1 nabývá účinnosti po schválení notifikace 

Evropskou komisí 



Operace 16.3.1 

Způsobilé výdaje – záměr a) 

Výdaje na spolupráci: 

 vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s 
projektem 

 

Přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené 
s prováděním podnikatelského plánu spolupráce: 

 společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro 
živočišnou výrobu, 

 společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro 
rostlinnou výrobu, 

 nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společně 
využívaných zemědělských nebo potravinářských staveb, 

 společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů, jejich finální úpravu, 
balení, značení výrobků  

 



Operace 16.3.1 

Způsobilé výdaje – záměr b) 

Výdaje na spolupráci: 

 vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s 

projektem 

 

Přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené 

s prováděním podnikatelského plánu spolupráce: 

 Společné pořízení strojů, technologií a zařízení pro 

zpracování zemědělských a ostatních produktů 

zemědělského podniku, finální úpravu, balení, značení 

výrobků  

 výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných 

budov pro zemědělství a potravinářství 



Operace 16.3.1 

Způsobilé výdaje – záměr c) 

Výdaje na spolupráci: 

 vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s 

projektem 

 vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní 

majetek 

 

Přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené 

s prováděním podnikatelského plánu spolupráce: 

 společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu  

a těžbu lesních porostů včetně následného soustřeďování 

dříví a zpracování potěžebních zbytků  



Operace 16.3.1 
Kritéria přijatelnosti – všechny záměry 

• Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města 
Prahy 

• Podpora je podmíněna předložením podnikatelského  plánu 
spolupráce  

• Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se 
sdruží jako společníci do společnosti dle § 2716 NOZ 

• Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, 
které již probíhají 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 
hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 
1 mil. Kč (definice a výpočet jsou uvedeny na internetových 
stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz) 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


Operace 16.3.1 
Kritéria přijatelnosti – záměr a) a b) 

• V případě záměru a) se projekt týká zemědělské prvovýroby 

nebo zpracování zemědělských produktů nebo uvádění 

zemědělských produktů na trh. Výrobní proces se pak musí 

týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených 

v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt 

musí být v této příloze uveden  

• V případě záměru b) se projekt týká zpracování nebo uvádění 

na trh zemědělských i nezemědělských produktů kdy 

minimálně jeden vstup tvoří zemědělský produkt. Tyto činnosti 

lze kombinovat i s činnostmi uvedenými v záměru a).  

 

 

 

 



Operace 16.3.1 
Vybrané další podmínky – záměr a) a b) 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení 

dotace na účet příjemce dotace 

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 15 bodů 

• Výsledky projektu musí mít přínos pro venkovské oblasti  

• Žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti musí splňovat 

definici mikropodniku od data podání Žádosti o dotaci, i ke dni 

podání Žádosti o platbu 

• Podpora musí mít motivační účinek  

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, 

vůči němuž je vystaven inkasní příkaz  

• Žadatel/příjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích 

• Spolupracující subjekty podepíší Společenskou smlouvu nejpozději 

k datu podání Žádosti o dotaci 

• Podpořené stavby, stroje a technologie nesmí být pronajímány či 

provozovány jiným subjektem, který není součástí společnosti 

spolupracujících subjektů žádající o dotaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 16.3.1 
Vybrané další podmínky – záměr c) 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení 

dotace na účet příjemce dotace 

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 5 

bodů 

• Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem 

lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního 

hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 

osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní 

hospodářské osnovy) 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k půdě a 

zdrojům 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro 

hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

• V rámci preferenčního kritéria č. 1. „Velikost investice v závislosti na 

velikosti obhospodařovaného lesního majetku“ musí žadatel získat 

minimálně 2 body (Podmínka se nevztahuje na žadatele, který 

uplatňuje výdaje na lesní hospodářský plán 

 

 

 

 

 

 



Operace 16.3.1 Preferenční kritéria  

záměr a) 
Pořadí Kritérium  

1.  
Žadatel k datu Žádosti o dotaci podniká alespoň 3 roky  
v zemědělství nebo potravinářství 

2. 
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech 
alespoň jednoho ze spolupracujících subjektů činí (nad 60% a více/  
59 – 50%/  49 – 40%) 

3. 
Počet spolupracujících subjektů (Na projektu spolupracují min. 5/4/3 
subjekty) 

4. 
Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň A/B (projekty 
nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů) 

5. 
Výše výdajů  projektu,  ze kterých je stanovena dotace,  je do    1 mil. 
Kč včetně 

6. 
Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 
definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 
2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 



Operace 16.3.1 Preferenční kritéria  

záměr a) 

7. Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů je mladý zemědělec do 40 let 

8. 
Nejméně jeden ze spolupracujících subjektů zaměstnává mladé 
zaměstnance do 40 let  
(podíl mladých zaměstnanců je nad 36%/35 – 31%/  30 – 26%/2 5 – 21%) 

9.  
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován  
(nad 150%/150 – 125,1%/125 – 100,1% prům. míry nezam.) 

10.  
Vklad vlastního majetku do společného podnikání (alespoň jeden ze 
spolupr. subjektů vložil do společnosti vlastní majetek min. výše 300 000,- 
Kč/min. výše 100 000,- Kč) 

11. 
Žadatel je registrován jako ekologický podnikatel dle zákona  
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 



Operace 16.3.1 Preferenční kritéria  

záměr b) 
Pořadí Kritérium 

1. 
Žadatel k datu podání Žádosti o dotaci podniká alespoň 3 roky  
v zemědělství nebo potravinářství 

2. 
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech alespoň 
jednoho ze spolupracujících subjektů činí  
(nad 60%/     59 – 50%/  49 – 40%) 

3. Předmětem projektu je zpracování: 

mléka 

masa 

ovoce/zeleniny, chmele, brambor, léčivých, aromatických a kořeninových 
rostlin a moštových hroznů 

4. 
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů uplatňuje certifikovaný systém 
bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu  
Management životního prostředí 



Operace 16.3.1 Preferenční kritéria  

záměr b) 

5. Počet spolupracujících subjektů (min. 5/4/3 subjekty) 

6. Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 

7. Nejméně jeden ze spolupracujících subjektů je mladý zemědělec do 40 let 

8. 
Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň A/B  
(projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů) 

9. 
Výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace je do 1 mil. Kč 
včetně 

10. 
Vklad vlastního majetku do společného podnikání  
(min. výše 300 000,- Kč/min. výše 100 000,- Kč) 

11. 
Žadatel je registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství 



Operace 16.3.1 Preferenční kritéria  

záměr c) 
Pořa

dí  
Kritérium 

Možný 

bodový zisk 

1. 

Velikost investice v závislosti na velikosti sdruženého 

obhospodařovaného majetku. Při výpočtu se použije součet výměr 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých spolupracující 

subjekty hospodaří 

Velikost investice 
(výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace) 
v Kč 

Velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha (vlastnictví či nájem/pacht/výpůjčka) 

do 10 

(vč.) 

nad 10 

do 25 ha 

(vč.) 

nad 25 do 

50 ha (vč.) 

nad 50 do 

100 ha (vč.) 

nad 100 do 

250 ha (vč.) 

nad 250 do 

500 ha (vč.) 

nad 500 ha 

(vč.)  

do 500 tis. (vč.) 5b. 5b. 5b. 5b. 5b. 5b. 5b. 

nad 500 tis. do  

1,0 mil. (vč.) 

2b. 

 
3b. 4b. 4b. 5b. 6b. 7b. 

nad 1,0 mil. do  

1,5 mil. (vč.) 
0b. 2b. 3b. 4b. 5b. 6b. 7b. 

nad 1,5 mil. do  

2,5 mil. (vč.) 
0b. 0b. 3b. 4b. 5b. 6b. 7b. 

nad 2,5 mil. do  

5 mil. (vč.) 
0b. 0b. 0b. 3b. 4b. 5b. 6b. 

nad 5 mil.  

 do  

7 mil. (vč.) 
0b. 0b. 0b. 0b. 4b. 5b. 6b. 



Operace 16.3.1 Preferenční kritéria  

záměr c) 

2. Počet spolupracujících subjektů (min. 5/4/3 subjekty) 

3. Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 

4. 
Předmětem projektu je vyhotovení lesního hospodářského plánu pro 
sdružený lesní majetek 

5. 
Vklad vlastního majetku do společného podnikání  
(min. výše 300 000,- Kč/min. výše 100 000,- Kč) 

6. 
Velikost sdruženého lesního majetku  
(nad 250ha/ 250 – 100ha/ 100 – 50/  50 – 10) 

7. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován  
(nad 150%/150 – 125,1%/125 – 100,1%) 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Alexandra Brzezná 

e-mail: alexandra.brzezna@mze.cz 

tel.: 221 812 599 

 

mailto:alexandra.brzezna@mze.cz


Operace 16.4.1 Horizontální  

a vertikální spolupráce mezi 

účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních 

trhů 

Celková alokace na operaci: 108 mil. Kč 

Alokace pro 3. kolo:  46,3 mil. Kč 

 



Operace 16.4.1 

Definice žadatele/příjemce dotace 

 

Uskupení minimálně dvou subjektů. 

 

Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem 

v uskupení jsou: 

• Zemědělský podnikatel (MSP) 

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 

spotřebu (MSP) 

• Obec nebo dobrovolný svazek obcí  

• Nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce 

nebo zpracovatele potravin 

 

 

 

 



Operace 16.4.1 

Druh a výše dotace 

Výdaje na spolupráci  

 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 

Přímé výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním 

podnikatelského plánu spolupráce  

 Velké podniky - 25 % způsobilých výdajů 

 Střední podniky - 35 % způsobilých výdajů 

 Malé podniky -   45 % způsobilých výdajů 
 

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt 

činí minimálně  50 000 Kč (včetně) a maximálně 6 000 000 Kč 

(včetně). 
 

 Operace 16.4.1 nabývá účinnosti po schválení notifikace 

Evropskou komisí 



Operace 16.4.1 

Způsobilé výdaje 

 

Výdaje na spolupráci: 

 vypracování podnikatelského plánu spolupráce 

v souvislosti s projektem 

 náklady na propagační činnosti KDŘ nebo místního 

trhu (náklady spojené s propagací v médiích, 

náklady na tisk letáků, plakátů, reklamní tabule) 

 

 



Operace 16.4.1 

Způsobilé výdaje 

Přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené 
s prováděním podnikatelského plánu spolupráce: 

 společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení 
související s projektem  

– vybavení prodejny  

– pořízení prodejního stánku, vybavení tržiště 

– investice do technologie na úpravu produktů k prodeji 

– investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality 
produktů (nákup dopravních prostředků určených zejména 
pro osobní přepravu není způsobilý), společná pojízdná 
prodejna 

 nová výstavba či modernizace nemovitého majetku 
v souvislosti s provozováním KDŘ či místního trhu  

 investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti 
s projektem (pořízení počítačového hardware a software) 

 



Operace 16.4.1 
Kritéria přijatelnosti 

• Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města 
Prahy – přínos pro venkovské oblasti 

• Podpora je podmíněna předložením podnikatelského  plánu 
spolupráce  

• Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty (min. jeden 
musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství 
nebo potravinářství) 

• Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, 
které již probíhají 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 
hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 
1 mil. Kč (Podmínka se nevztahuje na: obce, svazky obcí, 
příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, 
obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických 
osob, nadace) 
 
 

 

 



Operace 16.4.1 
Kritéria přijatelnosti 

• Příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich 
šíření 

• Do dodavatelského řetězce mezi zemědělcem a 
spotřebitelem není zapojen více než jeden zprostředkovatel  
(Zprostředkovatel = subjekt, který nakoupí produkt od 
zemědělce za účelem jeho dalšího prodeje) 

• Podmínka dodržení definice místního trhu  

Definice místního trhu: 

 Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporováno pouze v 
případě, že činnosti zpracování a prodeje konečnému 
spotřebiteli se odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského 
podniku, z něhož produkt pochází.  

 Místo vzniku produktu a obce (tj. “hraniční obce“), které 
ohraničují daný poloměr 75 km od místa vzniku produktu, 
stanoví spolupracující subjekty do Smlouvy o spolupráci.  
 

 

 

 



Operace 16.4.1 
Další podmínky 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení 
dotace na účet příjemce dotace 

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 15 bodů 

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch spolupracujících subjektů, 
vůči kterým je vystaven inkasní příkaz  

• Spolupracující subjekty nesmí být podnikem v obtížích 

• Spolupracující subjekty podepíší Smlouvu o spolupráci nejpozději 
k datu podání Žádosti o dotaci 

• Podpořené stavby, stroje a technologie nesmí být pronajímány či 
provozovány jiným subjektem, který není součástí společnosti 
spolupracujících subjektů žádájící o dotaci 

• Spolupracující subjekty v uskupení mohou v  jednom kole příjmu 
žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost o dotaci 

• Podpora musí mít motivační účinek  

• Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující 
subjekty v uskupení 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 16.4.1 
Další podmínky 

• Projekt může být zaměřen pouze na jedno z témat – tzn. buď 

na krátké dodavatelské řetězce, nebo na místní trhy 

• Spolupracující subjekty, které jsou mikropodnikem, malým 

nebo středním podnikem, musí dodržet příslušnou kategorii 

podniku i ke dni podání Žádosti o platbu 

• Podmínky pro velké podniky: 

 výše podpory u přímých výdajů na  konkrétní projekty spojené 

s prováděním podnikatelského plánu spolupráce musí 

odpovídat čistým dodatečným nákladům na realizaci 

investice, a to na základě hypotetického srovnávacího 

scénáře se situací, kdy by podpora nebyla poskytnuta 

 žadatel v podnikatelském plánu spolupráce musí popsat 

situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla 

poskytnuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 16.4.1 Preferenční kritéria 

Pořadí Kritérium 

1. 
Investice na založení nebo rozvoj KDŘ nebo místních trhů je 

charakterizována jako: 

Nově pořízená investice (zřízení nové prodejny výrobků, pojízdné prodejny, 

stánkového prodeje, prodeje ze dvora, potvrzené příslušnými certifikáty 

SVS a/nebo SZPI opravňující ke zpracování vlastní produkce) 

Rekonstrukce nebo modernizace stávajících kapacit, související se 

založením nebo rozvojem KDŘ nebo místních trhů  

2. Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství 

3. Žadatel podniká alespoň 3 roky v potravinářství 

4. 

Nejméně jeden ze spolupracujících subjektů má registrovanou značku 

kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z 

jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením 

nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal 

ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina nebo některý z jeho 

produktů získal certifikát a právo používat některou ze značek Asociace 

regionálních značek (ARZ)    



Operace 16.4.1 Preferenční kritéria 

5. Počet spolupracujících subjektů (min. 5/4/3 subjekty) 

6. 
Všechny spolupracující podnikatelské subjekty spadají do kategorie 
podniků (mikro/malý nebo mikro/střední nebo malý nebo mikro) 

7. 
Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň A/B  
(projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů) 

8. 
Výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace je do 1 mil. Kč 
včetně 

9. Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 

10. 
V případě spolupráce mezi účastníky místních trhů má alespoň jeden ze 
spolupracujících subjektů zkušenosti s pořádáním trhů anebo s 
podobnými aktivitami 



Operace 16.4.1 Preferenční kritéria 

11. 
V případě spolupráce na vzniku nového KDŘ je alespoň jeden ze 
spolupracujících subjektů prvovýrobcem komodity související s 
předmětem projektu 

12. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován  
(nad 150%/ 150 – 125,1%/ 125 – 100,1%) 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Alexandra Brzezná 

e-mail: alexandra.brzezna@mze.cz 

tel.: 221 812 599 

 

mailto:alexandra.brzezna@mze.cz


Operace 16.6.1 Horizontální  

a vertikální spolupráce při 

udržitelném zajišťování biomasy 

pro výrobu energie, výrobu 

potravin a v průmyslových 

procesech 

Celková alokace na operaci:  39,8 mil. Kč 

Alokace pro 3. kolo:   19,9 mil. Kč 

 



Operace 16.6.1 

Definice žadatele/příjemce dotace 

 

Uskupení minimálně dvou subjektů. 

 

Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem 

v uskupení jsou: 

• Zemědělský podnikatel 

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 

spotřebu 

• Obec nebo dobrovolný svazek obcí  

• Podnikatelský subjekt 

 

 

 

 



Operace 16.6.1 

Druh a výše dotace 

 

Výdaje spojené s realizací projektu: 

 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

 Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden 

projekt činí minimálně  50 000 Kč (včetně) a maximálně        

4 000 000 Kč (včetně). 

 

 Operace 16.6.1 nabývá účinnosti po schválení notifikace 

Evropskou komisí 



Operace 16.6.1 

Způsobilé výdaje 

Výdaje spojené s realizací projektu: 

• detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu 

• studie týkající se dotyčné oblasti (technicko - ekonomické 

studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí, 

energetický audit, odborné posudky, projektová dokumentace 

ke stavebnímu řízení) 

• studie proveditelnosti 

• osobní výdaje koordinátora projektu 

 

 



Operace 16.6.1 
Kritéria přijatelnosti 

• Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města 
Prahy – přínos pro venkovské oblasti 

• Podpora je podmíněna předložením podnikatelského  plánu 
spolupráce  

• Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty (min. jeden 
musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství 
nebo potravinářství) 

• Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, 
které již probíhají 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 
hospodárnosti a proveditelnosti 

• Příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich 
šíření 

• Podpora je určena pro projekty s udržitelným zajištěním 
biomasy 

 
 

 

 



Operace 16.6.1 
Další podmínky 

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 7 

bodů 

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch spolupracujících 

subjektů, vůči kterým je vystaven inkasní příkaz  

• Spolupracující subjekty nesmí být podnikem v obtížích 

• Spolupracující subjekty podepíší Smlouvu o spolupráci 

nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci 

• Podpora musí mít motivační účinek  

• Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující 

subjekty v uskupení 

• Výsledky projektu (detailní podnikatelský plán, studie týkající 

se dotyčných oblastí, studie proveditelnosti, apod.) musí být 

kladně zhodnoceny odborným hodnotitelským posudkem 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 16.6.1 
Další podmínky 

• Spolupracující subjekty, které jsou mikropodnikem, malým 
nebo středním podnikem, musí dodržet příslušnou kategorii 
podniku i ke dni podpisu Žádosti o platbu 

• Žadatel/spolupracující subjekt v uskupení mohou v  jednom 
kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu 
Žádost o dotaci 

• U všech spolupracujících subjektů v uskupení jsou ve 
Smlouvě o spolupráci jednoznačně stanovené činnosti, které 
budou provádět v rámci projektu 

• Změny spolupracujících subjektů v uskupení nejsou povoleny 

• Postavení spolupracujících podniků musí být vzájemně 
nezávislé 

• Podmínky pro velké podniky: 

 Žadatel v podnikatelském plánu spolupráce musí navíc 
popsat situaci, která by nastala v případě, že by podpora 
nebyla poskytnuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operace 16.6.1 Preferenční kritéria 

• preferenční kritéria č. 1 – 4 budou hodnocena na základě posudku 

odborného hodnotitele 

• preferenční kritéria č. 5 a 6 posuzuje SZIF 

 Pořadí Kritérium 

1. 
V místě realizace projektu je dostatek jinak nevyužívané 

biomasy 

2. 
Projekt zajistí efektivní využití stávajících nebo nových 

zdrojů tepla z biomasy 

2.1 
Navržený záměr bude zpracovávat biomasu a zároveň dojde 

k využití dosud nevyužívaného tepla z biomasy 

2.2 Dojde k využití dosud nevyužívaného tepla z biomasy 

2.3 

Projektová dokumentace se vztahuje na novou technologii, 

která bude efektivně využívat veškeré vyrobené teplo z 

biomasy 



Operace 16.6.1 Preferenční kritéria 

3. Snížení tlaku na půdu a cíleně pěstovanou biomasu 

3.1 

Cílem projektu je náhrada veškeré cíleně pěstované biomasy 

využívané ve stávajícím provozovaném zařízení odpadní 

biomasou 

3.2 

Cílem projektu je náhrada 50 % cíleně pěstované biomasy 

využívané ve stávajícím provozovaném zařízení odpadní 

biomasou 

3.3 
Cílem projektu je využití výhradně odpadní biomasy v novém 

zařízení 

3.4 
Cílem projektu je využití většinově odpadní biomasy 

(hmotnostní podíl vsázky více než 70 %) v novém zařízení 

3.5 
Cílem projektu je využití většinově odpadní biomasy 

(hmotnostní podíl vsázky více než 50 %) v novém zařízení 



Operace 16.6.1 Preferenční kritéria 

4.  Záměr nemá dodatečný vliv na životní prostředí 

4.1 
Záměr je bezodpadový a nezvyšuje zatížení ovzduší 

ani vod emisemi znečišťujících látek 

4.2 
Záměr je bezodpadový nebo nezvyšuje zatížení 

ovzduší ani vod emisemi znečišťujících látek 

5. 
Počet spolupracujících subjektů  

(min. 5/4/3 subjekty) 

6. 
Projekt je realizován v hospodářsky problémových 

regionech 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Alexandra Brzezná 

e-mail: alexandra.brzezna@mze.cz 

tel.: 221 812 599 

 

mailto:alexandra.brzezna@mze.cz


Metodický postup pro žadatele z operace 

16.6.1. Horizontální a vertikální spolupráce 

při udržitelném zajišťování biomasy pro 

výrobu energie, výrobu potravin a v 

průmyslových procesech v PRV 2014-2020 
 

Obsah a cíle metodiky 



Operace 16.6.1  

Cíle metodiky 

146 



Operace 16.6.1  

Obsah metodiky – obecná část 

1 ÚVOD  

2 Obecný postup navržení projektu „Spolupráce“– 
bude průběžně aktualizováno   

2.1 Administrace dotace - před realizací  

 

2.1.1 Obecná pravidla + specifická pravidla operace 16.6.1.
  

2.1.2 Výběr subjektů, návrh projektu, vytvoření 
podnikatelského plánu pro posouzení žádosti o dotaci  

2.1.3 Vyplnění a podání Žádosti o dotaci  

2.1.4 Oponentský posudek č. 1  

2.1.5 Podpis Dohody  
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Operace 16.6.1  

Obsah metodiky – obecná část 

2.2 Vlastní realizace   

2.2.1 Analýza vztahů mezi těmito subjekty a nastavení spolupráce 
při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy 

2.2.2 Vytvoření studie, podnikatelského plánu, studie ekonomické 
proveditelnosti, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a další 
relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a využívání 
lokálních zdrojů biomasy a rovněž smlouvy o spolupráci mezi 
zúčastněnými subjekty.  

2.3 Administrace dotace - po realizaci  

2.3.1 Podání Žádosti o platbu  

2.3.2 Oponentský posudek č.2  

2.3.3 Proplacení dotace  

2.4 Využití výsledků - dotační možnosti z PRV, OPPIK,  OPŽP a 
případně dalších  
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Operace 16.6.1  

Obsah metodiky – případová studie 

3 Případová studie - hotovo  

3.1 Administrace dotace - před realizací  

3.1.1 Obecná pravidla + specifická pravidla operace 16.6.1. 

(viz. 2.1.1)  

3.1.2 Podání ŽOD (viz. 2.1.3)  

3.1.3 Oponentský posudek č. 1  

3.1.4 Podpis Dohody  
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Operace 16.6.1  

Obsah metodiky – případová studie 

3.2 Vlastní realizace – bude průběžně aktualizováno   
3.2.1 Analýza území - potenciálně volně dostupná biomasa, popř. 
vytvoření databáze zdrojů biomasy, vyhodnocení potenciálu  

3.2.2 Studie ekonomické proveditelnosti - jednotlivé varianty  

3.2.3 Dotazníkové šetření mezi dotčenými obyvateli k akceptaci návrhu 
projektu vedoucího k využití biomasy z lokálních zdrojů  

3.2.4 Energetický audit  

3.2.5 Studie ekonomické proveditelnosti - Technicko - ekonomická 
studie  

3.2.6 Cost benefit analýza  

3.2.7 Zajištění financování budoucí investice  

3.2.8 Detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu  

3.2.9 Uzavřené smlouvy o dodávkách biomasy mezi spolupracujícími 
subjekty  

3.2.10 Projektová dokumentace požadovaná k podání žádosti o zahájení 
stavebního řízení  
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Operace 16.6.1  

Obsah metodiky – případová studie 

3.3 Administrace dotace - po realizaci  

3.3.1 Podání ŽOP  

3.3.2 Oponentský posudek č. 2  

3.3.3 Proplacení dotace  
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kontakt 

Zdeněk Nesňal 
výzkumný pracovník 

  
 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
Úsek Věda a výzkum  
Mánesova 1453/75 
120 00 Praha 2 
Tel.: +420 222 000 321 
GSM: +420 775 240 983 
nesnal.zdenek@uzei.cz 
www.uzei.cz 
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