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

 

4. 4. 2017 8:00 hod. – 24. 4. 2017 13:00 hod. 
 

 

  

 

 
 



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 16.2.1) 

• 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 1.1.1; 1.2.1 a 6.1.1) 

• v případě projektů nad 1 mil. Kč musí žadatel splňovat finanční zdraví 
(vyjma 6.1.1) 

• žadatelé (vyjma FO a PO veřejného práva) předkládají formou čestného 
prohlášení údaje o vlastní majetkové struktuře do úrovně skutečných 
majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zák. č. 253/2008 Sb. (tzv. „AML zákon“) 



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 
(v případě 1.1.1 a 1.2.1 mohou být informační a vzdělávací akce 
realizovány od doporučení Žádosti o dotaci) 

• 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, 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  PŘIPRAVOVANOU AKTUALIZACÍ METODICKÉHO POKYNU MMR K 
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK BUDE AKTUALIZOVÁNA I PŘÍRUČKA  
PRO ZADÁVÁNÍ VZ 



STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

• stavebním řízením se rozumí řízení, jehož výsledkem je pravomocné 

stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

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 operace 16.2.1) 

 

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

dokládá pravomocné  odpovídající povolení stavebního úřadu (vyjma 

operace 16.2.1), 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 žadatele 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 

• příjemce dotace, který není FO nebo PO veřejného práva, je povinen 
bezodkladně informovat SZIF o změnách skutečného majitele nebo 
skutečných majitelů ve smyslu §4 odst. 4 AML zákona 
 



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), které 
se předkládají vždy do 31. 7. 

− 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 

• V návaznosti na novelizaci příslušných právních předpisů byl pro 
všechny relevantní operace upraven formulář pro výpočet příjmů ze 
zemědělské prvovýroby 

 



OPERACE SPOUŠTĚNÉ VE 4. KOLE PŘEDBĚŽNÁ ALOKACE (Kč) 

1.1.1 Vzdělávací akce 30 500 000 

1.2.1 Informační akce 18 500 000 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 81 171 000 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 287 762 000 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 372 500 00 

6.4.2 Podpora agroturistiky 200 000 000 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 140 500 500 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 26 936 165 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 23 884 615 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 316 744 019 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 72 000 000 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v 
zemědělské prvovýrobě 

81 000 000 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

60 920 500 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

Ing. Josef Tabery 

ředitel odboru Řídicí orgán PRV 

Josef.tabery@mze.cz 

221 812 873 

mailto:Josef.tabery@mze.cz


  

 

 

  
 

 

Předběžná alokace pro 4. kolo 

1.1.1: 30,5 mil. Kč, 

1.2.1: 18,5 mil. Kč 

 

Operace  
 

1.1.1 Vzdělávací akce, 
1.2.1 Informační akce 

 
 

 

  

 

 
 



Operace 1.1.1, 1.2.1 

Popis opatření 

• V případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce bude podporováno 

realizování vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání), 

které směřují ke zvýšení kvalifikace pracovníků v zemědělství, 

lesnictví a potravinářství  

• V případě operace 1.2.1 Informační akce bude podporováno 

realizování vzdělávacích projektů (tj. informační akcí), které 

poskytují informace a zajišťují předávání zkušeností v oblastech 

zemědělství, potravinářství a lesnictví. Informační akce by se měly 

také zaměřovat na poskytování informací o možnostech využívání 

nových metod výroby založených na výsledcích vědy a výzkumu, 

též mohou informovat o aktuálních inovačních postupech 



• Akce zaměřené na prioritní oblast 2A 

• Akce zaměřené na prioritní oblast 2B 

• Akce zaměřené na prioritní oblast 2C 

• Akce zaměřené na prioritní oblast 3A 

• Akce zaměřené na prioritní oblast 4 – zemědělství 

• Akce zaměřené na prioritní oblast 4 – lesnictví 

• Akce zaměřené na prioritní oblast 5E - lesnictví 

 

Operace 1.1.1, 1.2.1 

Záměry 



Subjekt musí být akreditován Ministerstvem zemědělství nebo obdržet 

od Ministerstva zemědělství pověření k pořádání kurzů ze zákona  

(v tomto případě může subjekt zajišťovat jen ty akce, které svým 

tématem odpovídají danému pověření). 

 

Operace 1.1.1, 1.2.1 

Žadatel/příjemce dotace 

Druh a výše dotace 

Výše dotace činí 85 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

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

od 50 000,- Kč do 1 000 000,- Kč včetně. 



• technické zabezpečení vzdělávací/informační akce  

• výukové materiály  

• cestovní výdaje lektora/tlumočníka za účelem poskytnutí 
přednášky/výkladu na  vzdělávací/informační akci   

• cestovní výdaje příjemce dotace/organizátora  

• výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků 

• výdaje na vlastní realizaci projektu 

• občerstvení účastníků  

• nákup kancelářských potřeb nutných pro zabezpečení projektu  

• náklady na propagaci akce  
 

Způsobilé výdaje určené pouze pro operaci 1.1.1 

• výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek  

Operace 1.1.1, 1.2.1 

Způsobilé výdaje 



• Projekt lze realizovat pouze na území České republiky. V případě, 
že je konečným beneficientem podpory nezemědělský, 
nepotravinářský a nelesní malý střední podnik (MSP), lze projekt 
realizovat na území České republiky vyjma měst Praha, Brno, 
Liberec, Ostrava, Plzeň 

• Subjekty zajišťující předávání znalostí mají k plnění tohoto úkolu 
příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců  
a pravidelné odborné přípravy (prokazuje se získáním akreditace 
Ministerstva zemědělství nebo pověřením k pořádání kurzů ze 
zákona od Ministerstva zemědělství) 

• Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných 
programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání. 

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

Operace 1.1.1, 1.2.1 

Kritéria přijatelnosti 



• Beneficientem, tzn. konečným uživatelem (účastník 

vzdělávací/informační akce) musí být: 

– zemědělský podnikatel nebo jeho zaměstnanec 

– výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec 

– výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, 

ve znění pozdějších předpisů 

– vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící 

v lesích, nebo jejich zaměstnanec 

– jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou MSP 

působícími ve venkovských oblastech 

– v případě zemědělského podnikatele - fyzické osoby - může být 

účastníkem i spolupracující osoba, která se na hospodaření 

zemědělského podnikatele podílí 

Operace 1.1.1, 1.2.1 

Vybrané další podmínky (1) 



• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií v případě operace 
1.1.1 Vzdělávací akce minimálně 10 bodů a v případě operace 
1.2.1 Informační akce minimálně 6 bodů 

• Minimální počet účastníků (v souladu s definicí beneficienta) jedné 
vzdělávací akce je 5 a maximální 20  

• Minimální počet účastníků (v souladu s definicí beneficienta) jedné 
informační akce je 15  

• Žadatel může podat v rámci operace pouze jednu Žádost o dotaci  
v jednom záměru  

• Vzdělávací/informační projekt může být složen z více 
vzdělávacích/informačních akcí, které mohou být realizovány  
od doporučení Žádosti o dotaci, nejpozději však v průběhu  
24 měsíců od podpisu Dohody 

• Projekt neobdržel 0 bodů za preferenční kritérium č. 1 (Výdaje na 
hodinu vzdělávání účastníka). 

 

Operace 1.1.1, 1.2.1 

Vybrané další podmínky (2) 



• Příjemce dotace nahlásí harmonogram akcí nejpozději v termínu dokládání 
příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV 

• Žadatel zveřejní akci/akce prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV  
na internetových stránkách www.eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce 
minimálně po dobu 14 dní bezprostředně před konáním akce  

• Změnu místa, dne a času realizace akce žadatel nahlásí prostřednictvím 
aplikace Vzdělávací akce PRV. Změna musí být provedena nejpozději  
3 pracovní dny před nově nahlášeným termínem, pokud tento termín předchází 
datu původně plánované akce. V případě, že nový termín konání akce 
následuje po původně plánovaném termínu, pak musí být změna ohlášena 
nejpozději 3 pracovní dny před původně plánovaným termínem 

• Méně než tři pracovní dny před původně plánovanou akcí je možné změnu 
místa, dne a času realizace akce změnit pouze ze závažného důvodu  
(tj. nedostavení se lektora, nedostavení se potřebného počtu účastníků, přírodní 
katastrofa, technická či bezpečnostní nezpůsobilost objektu). Závažný důvod 
musí být v rámci Žádosti o platbu průkazně doložen 

• Výše uvedená lhůta pro zveřejnění musí být dodržena i v případě změny 
termínu konání akce 

 

Operace 1.1.1, 1.2.1 

Vybrané další podmínky (3) 

http://www.eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce
http://www.eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce
http://www.eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce
http://www.eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce
http://www.eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce


• V případě akcí zaměřených na lesnictví podpora musí mít motivační 
účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 
Žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předložil 
Žádost o dotaci. Zahájením prací se rozumí vystavení objednávky 
nebo uzavření smlouvy 

• V případě akcí zaměřených na lesnictví dotace nebude vyplacena 
ve prospěch žadatele/příjemce, vůči němuž je vystaven inkasní 
příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise 

• V případě akcí zaměřených na lesnictví žadatel/příjemce nesmí být 
podnikem v obtížích 

• Žadatel je povinen informovat účastníky vzdělávacích/informačních 
akcí o sbírání zpětné vazby pomocí dotazníkového šetření  
za účelem průběžného hodnocení akcí. Šetření bude prováděno 
pomocí aplikace Vzdělávací akce PRV 

Operace 1.1.1, 1.2.1 

Vybrané další podmínky (4) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka   

1.1 méně než 400 Kč 7 

1.2 401-600 Kč 5 

1.3 601-800 Kč 1 

2. Projekt je regionálně neomezen 

2.1 Akce se uskuteční ve 3-5 krajích  1 

2.2 Akce se uskuteční v 6-9 krajích 3 

2.3 Akce se uskuteční min. v 10 krajích 5 

3. Projekt využívá aktivační metody výuky   

3.1 Projekt využívá aktivační metody výuky (jinou, než exkurzi) 3 

3.2 Aktivační metodou je exkurze 

Projekt získá body, pokud počet exkurzí bude odpovídat min. 30% počtu akcí pořádaných 

v rámci projektu. 

5 

4. Projekt je zaměřen na inovace v zemědělství, potravinářství, 

lesnictví  

7 

5. Členská základna žadatele subjekt s minimálně tříletou historií a zároveň 

členskou základnu žadatele tvoří ke dni 31. 1. 2017 minimálně 300 členů nebo je 

žadatelem VŠ, SŠ či výzkumný ústav 

5 

Operace 1.1.1 

Preferenční kritéria 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka    

1.1 300-400 Kč 3 

1.2 méně než 300 Kč 7 

2. Projekt je regionálně neomezen   

2.1 Akce se uskuteční ve 3-5 krajích  1 

2.2 Akce se uskuteční v 6-9 krajích 3 

2.3 Akce se uskuteční min. v 10 krajích 5 

3. Projekt je zaměřen na inovace v zemědělství, potravinářství, 

lesnictví  

7 

4. Členská základna žadatele subjekt s minimálně tříletou historií a zároveň 

členskou základnu žadatele tvoří ke dni 31. 1. 2017 minimálně 300 členů nebo je 

žadatelem VŠ,SŠ či výzkumný ústav 

5 

Operace 1.2.1 

Preferenční kritéria 



Operace 1.1.1 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované schválené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 73 24,5 mil. Kč 50 17,8 mil. Kč 134,9 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



Operace 1.2.1 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované schválené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 57 26,6 mil. Kč 44 22,2 mil. Kč 89,9 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



Děkuji za pozornost! 
 

Gestor: Ing. Lucie Matěnová 

e-mail: lucie.matenova@mze.cz 

tel.: 221 812 360 

 

mailto:lucie.matenova@mze.cz


Předběžná alokace pro 4. kolo:     

81,2 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 

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. 

 

Podpora se poskytuje v souladu s čl. 41 nařízení Komise (EU) č. 

702/2014 

 



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. 

 

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. 6 
Specifických podmínek Pravidel. 

• Žadatel je v příslušném lesním hospodářském celku (LHC) nebo 
zařizovacím obvodu (ZO) vlastníkem/nájemcem, pachtýřem či 
vypůjčitelem lesních pozemků o min. výměře 3 ha 

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

• 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 LHC nebo příslušné části 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 

Vybrané 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  

Vybrané 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 
Možný 

bodový zisk 

1. Výstavba nové lesní cesty není realizována ve vybraných 

kategoriích lesů zvláštního určení. 
 5 

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 
20 

2.2. výstavba lesní cesty třídy 2L nebo rekonstrukce zvyšující 

třídu stávající lesní cesty na 2L 
15 

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

její třídy 
10 

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. 

5 

4. Projekt přispěje k rozvoji lesní cestní sítě (výstavbou 

nové (1L/2L) v rámci lesního majetku, kde stávající hustota 

lesních cest (1L a 2L) není vyšší než 75 % optimální 

hustoty lesní dopravní sítě. 

15 



Operace 4.3.2  

Preferenční kritéria (2) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

5. 
Finanční náročnost projektu – výše výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace,: 

5.1. je větší než 3,5 mil. Kč, max. však do 5 mil. Kč včetně 4 

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

5.3. činí max. 2 mil. Kč včetně 6 

6. Použití přírodních materiálů u objektů lesní cesty. 2 

7. 
Projekt je realizován v hospodářsky problémových 

regionech. 
3 



Operace 4.3.2 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované schválené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

1. 186 494,8 mil. Kč 114 288,8 mil. Kč 

940 mil. Kč 
3. 

151 420,2 mil. Kč 

doporučené 

124 337,2 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



  

 

 

  
 

 

 

Operace 6.1.1 Zahájení 
činnosti mladých zemědělců 

 
Předběžná alokace pro 4. kolo: 287,8 mil. Kč 

 

 

  

 

 
 



Operace 6.1.1 

Žadatel/příjemce dotace 

 V případě FO - mladý zemědělec, tedy 

osoba, která: 

– ke dni podání ŽOD je věku 18-40 let 

– dosáhla/dosáhne minimální 

zemědělské kvalifikace (v termínu 36 

měsíců od podpisu Dohody o 

poskytnutí dotace) 

– není evidována děle než 24 měsíců 

před podáním ŽOD v Evidenci 

zemědělského podnikatele (EZP) 

– mohla plnit funkci statutárního orgánu 

právnické osoby provozující 

zemědělskou výrobu a/nebo se mohla 

podílet na základním kapitálu ze 100 % 

pouze v období 24 měsíců 

bezprostředně před datem podání 

Žádosti o dotaci 

– nebyla v předchozích letech evidována 

jako samostatně hospodařící rolník 

 V případě PO – subjekt řízený 
fyzickou osobou, která: 

– ke dni podání ŽOD je věku 18-40 let 

– dosáhla/dosáhne minimální zemědělské 

kvalifikace (v termínu 36 měsíců od 

podpisu Dohody o poskytnutí dotace) 

– je oprávněna za PO jednat samostatně 

– poprvé v této PO plní funkci statutárního 

orgánu a podílí se na základním kapitálu 

ze 100 % (v minulosti mohla plnit funkci 

statutárního orgánu a/nebo se mohla 

podílet na základním kapitálu ze 100 % 

pouze v období 24 měsíců 

bezprostředně před datem podání ŽOD) 

– v období 24 měsíců bezprostředně před 

podáním ŽOD mohla plnit funkci 

statutárního orgánu a/nebo se mohla 

podílet na základním kapitálu ze 100 % 

jiné právnické osoby provozující 

zemědělskou výrobu či být v tomto 

období v EZP evidována jako FO 

– nebyla v předchozích letech evidována 

jako samostatně hospodařící rolník 



• Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu v opatření I.3.2, 

nemůže být podpořen v operaci 6.1.1 

• Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu jako FO, 

nemůže být podpořen jako PO a naopak 

• FO může vystupovat pouze v jedné PO provozující zemědělskou 

výrobu jako statutární orgán/podílet se na zákl. kapitálu ze 100 % 

 

• Ukončení procesu zahájení činnosti = podepsání Dohody o 

poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF (na základě posouzení 

podnikatelského plánu a splnění všech vstupních podmínek operace) 

 

Operace 6.1.1 

Žadatel/příjemce dotace 



• Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci 

podnikatelského plánu (PP), přičemž výdaje, na které je možné 

poskytnout dotaci prostřednictvím operace 6.1.1, jsou realizovány od 

podání ŽOD 

• PP =  souhrn všech výdajů a činností souvisejících se zemědělskou 

výrobou, a to od data zápisu žadatele do EZP 

• PP žadatel realizuje min. po dobu 4 let od podpisu Dohody o poskytnutí 

dotace 

• Dotace činí 45 tis. EUR a bude vyplácena ve třech splátkách 

1. splátka: 50 % dotace, vyplacena po schválení PP a podpisu 

Dohody o poskytnutí dotace 

2. splátka: 45 % dotace, vyplacena po uplynutí 2. roku realizace PP 

3. splátka: 5 % dotace, vyplacena po řádném provedením PP 

 

Operace 6.1.1 

Druh a výše dotace 



• stavby a technologie pro ŽV (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, 

králíky a/nebo koně) 

• stavby a technologie pro RV a školkařskou produkci včetně investic do 

sadů a chmelnic 

• výstavba nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových 

systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách révy 

vinné, vysazených na základě uděleného povolení pro novou výsadbu 

dle příslušné legislativy 

• výstavba a rekonstrukce protikroupových a protidešťových systémů a 

sítí na ochranu proti ptactvu ve stávajících výsadbách révy vinné 

• mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu 

• úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby, včetně 

uvádění těchto produktů na trh 

• nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy) 

• nákup hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králíky 

a/nebo koně) 

• nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 

• nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou 

spotřebu v podniku 

 

Operace 6.1.1 

Podnikatelský plán 



• Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo 
malého podniku 

• Podpora je podmíněna předložením PP vyhotoveného na 4 roky 

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

• Provádění PP musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody 

• Žadatel splní definici aktivního zemědělce dle § 3 nařízení vlády 
č. 50/2015 do 18 měsíců od podpisu Dohody 

• Mladý zemědělec plní min. zemědělskou kvalifikaci, případně 
kvalifikaci doplní do 36 měsíců od podpisu Dohody 

• Žadatel ke dni podání ŽOD splní minimální a maximální velikost 
podniku, která je dána dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty 
standardní produkce  

• Žadatel nebyl příjemcem dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti 
mladých zemědělců v PRV 2007-2013 

Operace 6.1.1 

Kritéria přijatelnosti 



• Minimální a maximální velikost podniku pro vstup do opatření je 

dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní 

produkce na podnik stanovené dle výrobního zaměření: 

Operace 6.1.1 

Standardní produkce 

Výrobní zaměření 
Minimální standardní produkce v Kč 

(zaokrouhleno) 

Polní výroba 420 000 

Zahradnictví 240 000 

Vinohradnictví 310 000 

Ovocnářství a ostatní trvalé 

kultury 
370 000 

Produkce mléka 570 000 

Chov skotu (resp. zvířat 

zkrmujících objemnou píci) 
240 000 

Chov prasat a drůbeže (resp. 

Zvířat zkrmujících jadrná krmiva) 
370 000 

Smíšená výroba 380 000 



Operace 6.1.1 

Standardní produkce 

• Maximální velikost podniku 

• Maximální velikost podniku pro vstup do operace je dána 

dosažením maximální hodnoty standardní produkce na podnik ve 

výši 3 437 500 Kč. 

 

• Přepočítávací kalkulátor pro stanovení min./max. velikosti 

podniku je k dispozici na internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

 

 

http://www.eagri.cz/prv


• ŽOD obdrží v rámci preferenčních kritérií min. 30 bodů 

• Lhůta vázanosti PP na účel trvá 5 let od data převedení 1. splátky na 

účet příjemce dotace 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 

vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 

hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel je povinen do 24 měsíců od podpisu Dohody vynaložit 

prostředky odpovídající výši celé částky dotace, tj. minimálně ve 

výši 45 tis. EUR, na výdaje, které mohou být obsahem PP 

• Žadatel plní minimální standardní produkci po celou dobu realizace 

PP 

• Výdaje na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou 

prvovýrobu mohou činit max. 45 % částky podpory 

• Výdaje na nákup nemovitostí mohou činit max. 45 % částky podpory 

Operace 6.1.1 

Vybrané další podmínky 



• Žádost o platbu 2. splátky (45 %) musí být předložena 

nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody 

– Vyplacení 2. splátky až po uplynutí 24 měsíců od podpisu 

Dohody 

• Vyplacení 3. splátky ve výši 5 % dotace je podmíněno řádným 

provedením podnikatelského plánu; po ověření řádného 

provedení PP bude vyplacení provedeno automaticky SZIF bez 

nutnosti podání Žádosti o platbu příjemcem dotace 

• Po dobu realizace podnikatelského plánu je žadatel/příjemce 

dotace povinen dosahovat minimálně 45 % příjmů ze 

zemědělské prvovýroby 

 

Operace 6.1.1 

Vybrané další podmínky 



Operace 6.1.1 

Preferenční kritéria (1) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. 

Velikost obce v místě realizace PP a současně v místě 

trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace FO/místě sídla 

žadatele/příjemce dotace PO má: 

1.1. 1 001-1 500 obyvatel 6 

1.2. 501-1 000 obyvatel 8 

1.3. méně než 500 obyvatel 10 

2. 
Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém 

podnikatel 
5  

3. 
Předmětem podnikatelského plánu je výstavba a/nebo 

rekonstrukce stavby/staveb: 

3.1 

min. v hodnotě 500 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté 

prostřednictvím operace 6.1.1 a zároveň nedošlo/nedojde 

v souvislosti s PP k odnětí pozemků dotčených touto 

stavbou/stavbami ze ZPF 

15 

3.2 

min. v hodnotě 250 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté 

prostřednictvím operace 6.1.1 a zároveň nedošlo/nedojde 

v souvislosti s PP k odnětí pozemků dotčených touto 

stavbou/stavbami ze ZPF 

10 

3.3 
minimálně v hodnotě 250 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté 

prostřednictvím operace 6.1.1 
5 



Operace 6.1.1 

Preferenční kritéria (2) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

4. Zpracování vlastní produkce – výstupní produkt “annex“. 15 

5. Zpracování vlastní produkce – výstupní produkt “neannex“. 15 

6. PP je realizován v hospodářsky problémových regionech 1 

7. 
Žadatel v rámci PP realizuje výdaje nad rámec poskytnuté 

dotace (od data zápisu v EZP do předložení ŽOP), a to: 

7.1. ve výši 300 000,- Kč - 600 000,- Kč 5 

7.2. ve výši 600 001,- Kč - 900 000,- Kč 10 

7.3. ve výši 900 001,- Kč a více 15 

8. 
Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného 

zemědělského podnikatele staršího 55 let 

8.1. 

Žadatel v období 24 měsíců před podáním ŽOD ke svému 

podniku převzal alespoň 25 % podíl zemědělské půdy a/nebo 

VDJ 

5 

8.2. 

Žadatel v rámci svého PP ke svému podniku převezme ve lhůtě 

36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace alespoň 

25 % podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ 
5 



Operace 6.1.1  

Preferenční kritéria (3) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

9. 
Min. 75 % podílu z celkové výměry, kterou má žadatel 

evidovanou v LPIS, se nachází v LFA oblasti 
10 

10. 

Předmětem PP je pěstování ovoce a zeleniny, včetně 

brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, 

aromatických a kořeninových rostlin a/nebo živočišná 

výroba  

15 

11. 

Realizací PP dojde k významnému rozšíření zemědělského 

podniku žadatele oproti počáteční situaci, a to min. o 25 % 

celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy a/nebo 

počtu chovaných VDJ. 

5 

12. Místo realizace PP se nachází v: 

12.1. katastrálním území s mimořádným rizikem ohrožení suchem 5 

12.2. katastrálním území s vysokým rizikem ohrožení suchem 3 



Operace 6.1.1 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované schválené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 682 850 mil. Kč 378 472,5 mil. Kč 1 350 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 
(schvalování ještě 
nebylo dokončeno) 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Kristýna Konopásková 

e-mail: kristyna.konopaskova@mze.cz 

tel.: 221 812 773 

 

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz


 

 

Operace 6.4.1 Investice do 

nezemědělských činností 
 

Předběžná alokace pro 4. kolo: 372,5 mil. Kč 

 



Operace 6.4.1 

Záměry 
 

 

 

• Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území 

České republiky kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského 

a Karlovarského 

 

• Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 
 

 

 
 

 



Operace 6.4.1 

Definice žadatele/příjemce dotace 

25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké 

podniky, 

35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední 

podniky,  

45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé 

podniky. 

  

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

minimálně  200 000 Kč (včetně) a maximálně 10 000 000 Kč (včetně). 

 

• Podpora se poskytuje v souladu s čl. 14 Obecného nařízení o blokových 

výjimkách – Regionální investiční podpora. 

• Zemědělský podnikatel (FO, PO, která splňuje definici zemědělského 

podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění 

pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o 

dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele). 

Druh a výše dotace 



Operace 6.4.1 

Způsobilé výdaje 

• podporu lze poskytnout pouze na počáteční investici 

 

• stavební obnova či nová výstavba provozovny  

• doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro 
skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na 
výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení 

• pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího 
pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti  

• montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do 
stavu způsobilého k užívání 

• nákup základního nábytku v souvislosti s projektem 

• nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti 
s projektem  

• nákup nemovitosti (do 10 % způsobilých výdajů) 

 



Operace 6.4.1 

Kritéria přijatelnosti (1)  

• Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou měst Hl. 

město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví (definice a 

výpočet jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz) 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 

vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 

hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské 

prvovýroby (kdy příjmy musí dosahovat alespoň částky 118 

800 Kč) v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně 

uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální 

výměrou 10 ha 

 

 

 

 

 



• Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v 

Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE): C 

(Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G 

(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel), M 72 (Výzkum a vývoj) 

• V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny 

produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU, případně v kombinaci s produkty 

uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat 

musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování 

EU)  

• V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu 

produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU 

 

 

 

 

 

Operace 6.4.1 

Kritéria přijatelnosti (2)  



Operace 6.4.1 

Vybrané další podmínky (1) 

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 25 

bodů 

• Podpora musí mít motivační účinek  

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce 

dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz  

• Projekt se netýká zpracování ryb a jejich uvádění na trh 

• Žadatel/příjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích 

• O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou 

letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo 

podobnou činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• V případě dotace na zásadní změnu výrobního postupu 

musí být způsobilé výdaje vyšší než součet provedených 

odpisů za 3 uzavřená období z majetku užívaného při 

činnosti, jež má být modernizována 

 

• V případě dotace na rozšíření výrobního sortimentu musí 

být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní 

hodnota znovu použitého majetku za uzavřené účetní období 

 

Operace 6.4.1 

Vybrané další podmínky (2) 



Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

1. Finanční náročnost projektu   

1.1. 
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 

5 mil. Kč, maximálně však do 7 mil. Kč včetně. 
2 

1.2. 
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 

2,5 mil. Kč, maximálně však do 5 mil. Kč včetně. 
4 

1.3. 
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 

1 mil. Kč, maximálně však do 2,5 mil. Kč včetně. 
6 

1.4. 
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 1 mil. 

Kč včetně. 
10 

Operace 6.4.1 

Preferenční kritéria pro oba záměry (1) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2.  Vliv projektu na zaměstnanost na venkově 

2.1. Projekt vytváří jedno pracovní místo 8 

2.2. Projekt vytváří dvě pracovní místa 10 

2.3. Projekt vytváří tři pracovní místa 12 

2.4. Projekt vytváří čtyři a více pracovních míst 14 

3.  Velikost obce v místě realizace projektu   

3.1. 
Obec, na území které je projekt realizován, má 1 001-1 500 

obyvatel 
1 

3.2. 
Obec, na území které je projekt realizován, má 501-1 000 

obyvatel 
2 

3.3. 
Obec, na území které je projekt realizován, má méně než 

501 obyvatel 
3 

Operace 6.4.1 

Preferenční kritéria pro oba záměry (2) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

4.  
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován. 

  

4.1. 

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován, je 100,1-125 % průměrné míry 

nezaměstnanosti v ČR. 

2 

4.2. 

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován, je 125,1-150 % průměrné míry 

nezaměstnanosti v ČR. 

3 

4.3. 

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován, je více než 150 % průměrné míry 

nezaměstnanosti v ČR  

4 

5.  

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 2014-2020.  

1 

Operace 6.4.1 

Preferenční kritéria pro oba záměry (3) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

6. Projekt využívá tepelné energie z OZE 5 

7.  
V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí 

pozemků ze zemědělského půdního fondu. 
8 

8.  Žadatel je mladý zemědělec do 40 let.  3 

9. 

Žadatel k datu podání Žádosti o dotaci podniká 

minimálně tři roky v zemědělské výrobě v souladu se 

zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3 

Operace 6.4.1 

Preferenční kritéria pro oba záměry (4) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

10. 

Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů ze zemědělské 

prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za 

poslední účetně uzavřené období.  

5 

11. 

Žadatel je registrován jako osoba podnikající v 

ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, neprovozuje současně 

konvenční výrobu. Kritérium musí být naplňováno od 

data podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu 

vázanosti projektu na účel. 

3 

12. 

Adresa trvalého pobytu/sídla žadatele a místo 

realizace projektu se nacházejí ve stejném nebo 

sousedícím katastrálním území. 

5 

13. 
Žadatel bude realizací projektu poprvé diverzifikovat 

do nezemědělské činnosti. 
3 

Operace 6.4.1 

Preferenční kritéria pro oba záměry (5) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

14. Projekt je realizován podnikem o velikosti:   

14.1. Střední podnik 1 

14.2. Malý podnik 2 

14.3. Mikro podnik 3 

15. 
Žadatel zaměstnává minimálně jednoho zdravotně či 

sociálně znevýhodněného zaměstnance. 
3 

16. 

Projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace: Žadatel v hodnocení Finančního 

zdraví splňuje úroveň kategorie: 

  

16.1. A 4 

16.2. B 2 

Operace 6.4.1 

Preferenční kritéria pro oba záměry (6) 



Operace 6.4.1 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované doporučené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 249 410,6 mil. Kč 176 294,6 mil. Kč 1 387 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



 

 

Operace 6.4.2 Podpora 

agroturistiky 
 

Předběžná alokace pro 4. kolo: 200 mil. Kč 

 



Operace 6.4.2 

Záměry 

 

 

 

• Záměr a) Podpora agroturistiky – území České republiky 

kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 

 

• Záměr b) Podpora agroturistiky – území krajů Ústeckého, 

Moravskoslezského Karlovarského  
 

 

 
 

 



Operace 6.4.2 

Definice žadatele/příjemce dotace 

25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké 

podniky, 

35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední 

podniky,  

45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé 

podniky. 

  

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

minimálně  200 000 Kč (včetně) a maximálně 10 000 000 Kč (včetně). 

 

• Podpora se poskytuje v souladu s čl. 14 Obecného nařízení o blokových 

výjimkách – Regionální investiční podpora. 

• Zemědělský podnikatel (FO, PO, která splňuje definici zemědělského 

podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění 

pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o 

dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele). 

Druh a výše dotace 



Operace 6.4.2 

Způsobilé výdaje 

• podporu lze poskytnout pouze na počáteční investici 

 

• stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího 

zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v 

rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí 

• doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů, náklady 

na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba 

doprovodné zeleně, oplocení 

• náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3 

• nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení 

včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci 

turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí  

• nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem  

• nákup nemovitosti (do částky 10 % způsobilých výdajů) 

 



Operace 6.4.2 

Kritéria přijatelnosti (1) 

• Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou měst Hl. 

město Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví (definice a 

výpočet jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz) 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 

vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 

hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské 

prvovýroby (kdy příjmy musí dosahovat alespoň částky 118 

800 Kč) v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně 

uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální 

výměrou 10 ha 

 

 

 

 



• Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací 

zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako 

součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se 

stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací 

zařízení předmětem jednoho projektu 

 

• Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o 

zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně 

však 40 lůžek 

 

 

 

 

Operace 6.4.2 

Kritéria přijatelnosti (2) 



Operace 6.4.2 

Vybrané další podmínky (1) 

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 30 

bodů 

• 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 

• O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou 

letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo 

podobnou činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• V případě dotace na rozšíření výrobního sortimentu musí 

být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní 

hodnota znovu použitého majetku za uzavřené účetní období 

 

• V případě, že se na území obce, ve které je projekt 

realizován, vybírají místní poplatky z cestovního ruchu 

(poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), pak se 

žadatel musí přihlásit k poplatkové povinnosti u 

příslušné obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operace 6.4.2 

Vybrané další podmínky (2) 



Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

1. Finanční náročnost projektu   

1.1. 
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 

5 mil. Kč, maximálně však do 7 mil. Kč včetně. 
2 

1.2. 
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 

2,5 mil. Kč, maximálně však do 5 mil. Kč včetně. 
4 

1.3. 
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 

1 mil. Kč, maximálně však do 2,5 mil. Kč včetně. 
6 

1.4. 
Výše Výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 1 mil. 

Kč včetně. 
10 

Operace 6.4.2 

Preferenční kritéria pro oba záměry (1) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2.  Vliv projektu na zaměstnanost na venkově 

2.1. Projekt vytváří jedno pracovní místo 8 

2.2. Projekt vytváří dvě pracovní místa 10 

2.3. Projekt vytváří tři pracovní místa 12 

2.4. Projekt vytváří čtyři a více pracovních míst 14 

3.  Velikost obce v místě realizace projektu   

3.1. 
Obec, na území které je projekt realizován, má 1 001-1 500 

obyvatel 
1 

3.2. 
Obec, na území které je projekt realizován, má 501-1 000 

obyvatel 
2 

3.3. 
Obec, na území které je projekt realizován, má méně než 501 

obyvatel 
3 

Operace 6.4.2 

Preferenční kritéria pro oba záměry (2) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

4.  
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován. 

  

4.1 

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován, je 100,1 - 125 % průměrné míry 

nezaměstnanosti v ČR. 

2 

4.2 

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován, je 125,1 - 150 % průměrné míry 

nezaměstnanosti v ČR. 

3 

4.3 

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován, je více než 150 % průměrné míry 

nezaměstnanosti v ČR  

4 

5.  

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 2014-2020.  

1 

Operace 6.4.2 

Preferenční kritéria pro oba záměry (3) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

6. Projekt využívá tepelné energie z OZE 5 

7.  
V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí 

pozemků ze zemědělského půdního fondu. 
5 

8.  Žadatel je mladý zemědělec do 40 let.  3 

9. 

Žadatel k datu podání Žádosti o dotaci podniká 

minimálně tři roky v zemědělské výrobě v souladu se 

zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3 

Operace 6.4.2 

Preferenční kritéria pro oba záměry (4) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

10. 

Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů ze zemědělské 

prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za 

poslední účetně uzavřené období.  

5 

11. 

Žadatel je registrován jako osoba podnikající v 

ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 

242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, neprovozuje současně 

konvenční výrobu. Kritérium musí být naplňováno od 

data podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu 

vázanosti projektu na účel. 

5 

12. 

Adresa trvalého pobytu/sídla žadatele a místo 

realizace projektu se nacházejí ve stejném nebo 

sousedícím katastrálním území. 

5 

13. 
Žadatel bude realizací projektu poprvé diverzifikovat 

do nezemědělské činnosti. 
3 

Operace 6.4.2 

Preferenční kritéria pro oba záměry (5) 



Pořadí Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

14. 

Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen 

a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) 

písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 

potravinářský podnik.  

5 

15. Projekt je realizován podnikem o velikosti:   

15.1. Střední podnik 1 

15.2. Malý podnik 2 

15.3. Mikro podnik 3 

16. 
Žadatel zaměstnává minimálně jednoho zdravotně či 

sociálně znevýhodněného zaměstnance. 
3 

Operace 6.4.2 

Preferenční kritéria pro oba záměry (6) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

17. 
Součástí projektu je hromadné stravovací zařízení. 

5 

18. 

Projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace: Žadatel v hodnocení Finančního 

zdraví splňuje úroveň kategorie: 

  

18.1. A 4 

18.2. B 2 

19. 

Pozemek/pozemky pro zemědělské podnikání 

žadatele a místo realizace projektu se nacházejí ve 

stejném nebo sousedícím katastrálním území. 

3 

Operace 6.4.2 

Preferenční kritéria pro oba záměry (7) 



Operace 6.4.2 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované doporučené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 158 395 mil. Kč 97 243,2 mil. Kč 706 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



Operace 6.4.3 Investice na podporu 

energie z obnovitelných zdrojů 
 

Záměr a) Výstavba a modernizace zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv 

 

Záměr b) Výstavba a modernizace 

bioplynové stanice 
 

Předběžná alokace pro 4. kolo:  140,5 mil. Kč 



Záměr a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv 

Definice žadatele/příjemce dotace 

 

 

 

• Zemědělský podnikatel (FO, PO, která splňuje definici zemědělského 

podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění 

pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti 

o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele). 
 

 

Druh a výše dotace 

25 % způs. výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky, 

35 % způs. výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,  

45 % způs. výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky. 
  

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

minimálně  200 000 Kč (včetně) a maximálně 10 000 000 Kč (včetně). 

 

• Podpora se poskytuje v souladu s čl. 14 Obecného nařízení o blokových 

výjimkách – Regionální investiční podpora. 



Záměr a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv 

Podporované tvarované biopalivo 

 

 

 

Dřevní nebo směsná peleta  

• vyrobené z dřevní nebo směsné dřevní a rostlinné biomasy,  

• prům. délky běžně 5 mm až 40 mm a   průměru do 25 mm a s ulámanými konci.  

 

Dřevní briketa  

• biopalivo vyrobené z dřevní biomasy s většinovým hmotnostním podílem dřeva,  

• obvykle válcovitého tvaru s průměrem větším než 25 mm a s ulámanými konci.  

 

Surovina pro výrobu dřevní brikety a dřevní/směsné pelety  je lesní, plantážové a 

jiné původní dřevo, vedlejší produkty a zbytky z dřevozpracujícího průmyslu, 

neupravené použité dřevo a směsi těchto surovin. 

 

Nedřevní peleta  

• z biomasy rozdrcené nebo namleté na prášek, 

• o průměru < 25 mm, délky 3,15 mm až 40 mm dlouhých, s ulámanými konci  

• Surovina: bylinná biomasa, ovocná biomasa, vodní biomasa, obilná sláma, 

chrastice rákosovitá nebo ozdobnice čínská a jejich směsi. 
 

 



Záměr a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu 

tvarovaných biopaliv 

Způsobilé výdaje 

• podporu lze poskytnout pouze na počáteční investici 

a) Výdaje na technologie: 

 - technologie na výrobu tvarovaných biopaliv, technologie řízení 
provozu včetně nákupu výpočetní techniky 

 - montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu 
způsobilého k užívání 

b) Ostatní výdaje: 

 - nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické 
zabezpečení či přestavba provozovny na výrobu tvarovaných 
biopaliv  

 - doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu 
zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační 
plochy) 

 - pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, 
vysokozdvižný vozík  

Podporu na Ostatní výdaje lze čerpat max. do výše 50 % celkových 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
 

 



Operace 6.4.3 

Kritéria přijatelnosti společná pro oba záměry  

• Projekt lze realizovat na území celé ČR s výjimkou měst Hl. město 

Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví (definice a výpočet jsou 

uvedeny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 

www.szif.cz) 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 

vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 

hospodárnosti a proveditelnosti 

• Většina vyrobeného paliva či energie žadatelem (více než 50 %) 

musí sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost 

• Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby 

(kdy příjmy musí dosahovat alespoň částky 118 800 Kč) v poměru 

k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo 

hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha 

 

 

 

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


Operace 6.4.3 

Další podmínky společné pro oba záměry 

• Podpora musí mít motivační účinek  

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce 

dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz  

• Žadatel nesmí být podnikem v obtížích 

• Žadatel musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), 

kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci, i ke dni 

podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záměr a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu 

tvarovaných biopaliv 

Vybrané další podmínky (1) 

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 20 

bodů 

• V případě dotace na zásadní změnu výrobního postupu 

musí být způsobilé výdaje vyšší než součet provedených 

odpisů za 3 uzavřená období z majetku užívaného při 

činnosti, jež má být modernizována 

• V případě dotace na rozšíření výrobního sortimentu musí 

být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní 

hodnota znovu použitého majetku za uzavřené účetní období 

• O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou 

letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo 

podobnou činnost 



Záměr a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu 

tvarovaných biopaliv 

Vybrané další podmínky (2) 

 

• Žadatel nesmí obdržet 0 bodů za preferenční kritérium č.1 

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a 

celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – 

nedřevní pelety nebo za  preferenční kritérium č. 2 Podíl 

výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového 

výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - dřevní a 

směsné pelety nebo za preferenční kritérium č. 3 Podíl 

výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace a celkového 

výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - dřevní 

brikety  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

 

1.  

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a 

celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv – nedřevní pelety (podíl je zaokrouhlován na 

celé koruny) 

  

1.1. 5 000 000 Kč/(tuna/hod) a méně 9 

1.2. 5 000 001-6 000 000 Kč/(tuna/hod) 7 

1.3. 6 000 001-7 000 000 Kč/(tuna/hod) 6 

1.4. 7 000 001-8 000 000 Kč/(tuna/hod) 5 

1.5. 8 000 001-9 000 000 Kč/(tuna/hod) 4 

1.6. 9 000 001-10 000 000 Kč/(tuna/hod) 3 

1.7. 10 000 001-11 000 000 Kč/(tuna/hod) 2 

1.8. 11 000 001-12 000 000 Kč/(tuna/hod) 1 

Preferenční kritéria v záměru a) Výstavba a modernizace zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv (1) 



Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

 

2.  

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a 

celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv - dřevní a směsné pelety (podíl je zaokrouhlován 

na celé koruny)  

  

2.1. 15 000 000 Kč/(tuna/hod) a méně 9 

2.2. 15 000 001-16 000 000 Kč/(tuna/hod) 7 

2.3. 16 000 001-17 000 000 Kč/(tuna/hod) 6 

2.4. 17 000 001-18 000 000 Kč/(tuna/hod) 5 

2.5. 18 000 001-19 000 000 Kč/(tuna/hod) 4 

2.6. 19 000 001-20 000 000 Kč/(tuna/hod) 3 

2.7. 20 000 001-21 000 000 Kč/(tuna/hod) 2 

2.8. 21 000 001-22 000 000 Kč/(tuna/hod) 1 

Preferenční kritéria v záměru a) Výstavba a modernizace zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv (2) 



Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

 

 

3.  

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a 

celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv - dřevní brikety (podíl je zaokrouhlován na celé 

koruny) 

  

3.1. 3 000 000 Kč/(tuna/hod) a méně 9 

3.2. 3 000 001-4 000 000 Kč/(tuna/hod) 7 

3.3. 4 000 001-5 000 000 Kč/(tuna/hod) 6 

3.4. 5 000 001-6 000 000 Kč/(tuna/hod) 5 

3.5. 6 000 001-6 400 000 Kč/(tuna/hod) 4 

3.6. 6 400 001-6 800 000 Kč/(tuna/hod) 3 

3.7. 6 800 001-7 400 000 Kč/(tuna/hod) 2 

3.8. 7 400 001-8 000 000 Kč/(tuna/hod) 1 

Preferenční kritéria v záměru a) Výstavba a modernizace zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv (3) 



Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

 

4.  V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí 

parcel/pozemků ze zemědělského půdního fondu  

 

5 

5. Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 

  

3 

6. Žadatel k datu podání Žádosti o dotaci podniká 

minimálně 3 roky v zemědělské výrobě v souladu se 

zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

 

3 

7. Žadatel je registrován jako osoba podnikající v 

ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 

Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů a neprovozuje současně konvenční výrobu. 

Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o 

dotaci minimálně po dobu vázanosti projektu na účel.  

 

 

3 

Preferenční kritéria v záměru a) Výstavba a modernizace zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv (4) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

 

   8. 

Projekt je realizován žadatelem, jehož velikost spadá do 

kategorie:  

  

8.1. Mikro 3 

8.2. Malé  2 

8.3. Střední 1 

 

9. 

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 2014-2020  

 

 

 

2 

 

10. 

Projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace: Žadatel v hodnocení Finančního 

zdraví splňuje úroveň kategorie:  

  

10.1. A 3 

10.2. B 2 

Preferenční kritéria v záměru a) Výstavba a modernizace zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv (5) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

11. 

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 

1 000 000 Kč včetně.  

  

 

3 

12. 

Předmětem projektu je investice do technologií nebo 

strojů a zařízení umístěných v objektu ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví žadatele.  

 

 

5 

13. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován  
  

13.1 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 

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

13.2 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 

125,1-150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 
2 

13.3 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je více 

než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 
3 

14. Vliv projektu na zaměstnanost na venkově    

  Projekt vytváří alespoň 1 pracovní místo 8 

Preferenční kritéria v záměru a) Výstavba a modernizace zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv (6) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

15. Velikost obce v místě realizace projektu   

   15.1. Obec, na území které je projekt realizován, má 1 001-15 00 obyvatel 1 

   15.2. Obec, na území které je projekt realizován, má 501 -1 000 obyvatel 2 

   15.3. Obec, na území které je projekt realizován, má méně než 501 obyvatel 3 

 

16. 

Projekt je realizován v Ústeckém, Moravskoslezském 

nebo Karlovarském kraji (NUTS 3)  

 

1 

 

17. 

Žadatel bude realizací projektu poprvé diverzifikovat do 

nezemědělské činnosti. 

 

3 

Preferenční kritéria v záměru a) Výstavba a modernizace zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv (7) 



Záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice (BPS) 

Podporu lze poskytnout pouze na: 

• novou výstavbu BPS 

• investice v souvislosti s navýšením výkonu stávajících 

BPS (max. do celkového výkonu 500 kWe), které budou po 

rekonstrukci považovány za nové zařízení 

• investice na instalaci nových dodatečných zařízení/ 

komponent do stávajících BPS za účelem efektivnější 

výroby energie  



Záměr b) Výstavba a modernizace BPS 

Definice žadatele/příjemce dotace 

• Zemědělský podnikatel (FO, PO, která splňuje definici zemědělského 
podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění 
pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti 
o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele). 

 

Druh a výše dotace 

  60 % způs. výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky, 

  70 % způs. výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,  

  80 % způs. výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky. 
  

• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí 
minimálně  200 000 Kč (včetně) a maximálně 50 000 000 Kč (včetně). 

 

• Podpora se poskytuje v souladu s čl. 41 Obecného nařízení o blokových 
výjimkách – Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů 

 



Záměr b) Výstavba a modernizace BPS 

Způsobilé výdaje (1) 

• bioplynová stanice: skladovací kapacity vstupního materiálu, 

technologie homogenizace a hygienizace, technologie 

dávkování vstupního materiálu, fermentační technologie 

včetně fermentoru, plynové hospodářství, kogenerační 

jednotka s příslušenstvím (včetně např. ORC jednotky) včetně 

příslušné provozní budovy a nezbytného zázemí pro 

zaměstnance, rozvody tepla pro vlastní technologii, rozvody 

odpadního tepla pro vlastní další využití, elektroinstalace a 

vyvedení výkonu, technologie odsíření a chlazení plynu, 

skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu 

(včetně separace a odvodnění), technická infrastruktura ve 

vztahu k provoznímu příslušenství včetně přípojek, technická 

zařízení staveb, mostní váha 



Záměr b) Výstavba a modernizace BPS 

Způsobilé výdaje (2) 

• technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon 
motorových vozidel: technologie odsíření, technologie pro 
snížení obsahu CO2, případně dalších nežádoucích příměsí, 
technologie pro hrubé sušení bioplynu, technologie pro další 
využití odstraněného CO2 (např. k pěstování biomasy) 

• plnící stanice bioCNG: kompresory, odlučovač olejových 
kapek a kondenzátu, chladič/sušička včetně regenerace 
adsorbentu/čistička plynu, tlakový zásobník stanice, výdejní 
stojan, zařízení pro kontrolu kvality plynu (analyzátor CO2 a 
CH4, měření vlhkosti plynu a tlaku), zařízení na odorizaci 
plynu, plynová přípojka na přívodní straně, strojovna 
kompresoru a armatur 

• montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do 
stavu způsobilého k užívání 

 



Záměr b) Výstavba a modernizace BPS 

Kritéria přijatelnosti 

• Žadatel dodržuje minimální normy energetické účinnosti (vyhláška č. 

441/2012 Sb., vyhláška č. 453/2012 Sb.) 

• Roční vstup surovin do BPS (bez provozní vody na ředění) je minimálně z 

30 % celkové hmotnosti v tunách tvořen kejdou prasat nebo prasečím 

hnojem, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel 

• Žadatel účelně využívá minimálně 20 % disponibilního tepla z celkové 

předpokládané roční výroby stanovené energetickým auditem. Nevztahuje 

se na projekty, jejichž předmětem je pouze výroba biometanu 

• Celkový instalovaný výkon zařízení je maximálně 500 kW v přepočtu na 

instalovaný elektrický výkon 

• Roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy (obiloviny a 

ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k 

produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového 

materiálu tvoří maximálně 20 % 



Záměr b) Výstavba a modernizace BPS 

Vybrané další podmínky 

• Minimální účinnost energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
musí být v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií a dále s prováděcí vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení 
minimální účinnosti energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

• V případě nové výstavby BPS nebo v případě pořízení investic v 
souvislosti s navýšením výkonu stávajících BPS jsou způsobilé 
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, omezeny na dodatečné 
investiční výdaje nezbytné k podpoře výroby energie z 
obnovitelných zdrojů (tyto výdaje na investici do výroby energie z 
obnovitelných zdrojů budou určeny na základě srovnání s 
podobnou investicí (tzv. srovnávací investice), která je méně 
ekologicky šetrná k životnímu prostředí, a která by byla 
pravděpodobně realizována, kdyby nedošlo k poskytnutí podpory, tj. 
rozdíl mezi výdaji na obě investice vymezuje výdaje související s 
výrobou energie z obnovitelných zdrojů a představuje způsobilé 
výdaje 

 



Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (1) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

 

1. A  

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a 

celkového instalovaného elektrického výkonu BPS (v 

případě, že je pořizována kogenerace) 

  

1.1. 90 000 Kč/kWe a méně 20 

1.2. 90 001-93 000 Kč/kWe 19 

1.3. 93 001-96 000 Kč/kWe 18 

1.4. 96 001-99 000 Kč/kWe 17 

1.5. 99 001-102 000 Kč/kWe 16 

1.6. 102 001-105 000 Kč/kWe 15 

1.7. 105 001-108 000 Kč/kWe 14 

1.8. 108 001-111 000 Kč/kWe 13 



Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (2) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1.9. 111 001-114 000 Kč/kWe 12 

1.10. 114 001-117 000 Kč/kWe 11 

1.11. 117 001-120 000 Kč/kWe 10 

1.12. 120 001-123 000 Kč/kWe 9 

1.13. 123 001-126 000 Kč/kWe 8 

1.14. 126 001-129 000 Kč/kWe 7 

1.15. 129 001-130 000 Kč/kWe 6 



Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (3) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

 

1. B  

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a 

celkového instalovaného výkonu čištění bioplynu na 

biometan (v případě, že je pořizováno zařízení určené k 

čištění bioplynu na biometan) 

  

1.1. 325 000 Kč/m3/h a méně 20 

1.2. 325 001-330 000 Kč/m3/h 19 

1.3. 330 001-335 000 Kč/m3/h 18 

1.4. 335 001-340 000 Kč/m3/h 17 

1.5. 340 001-345 000 Kč/m3/h 16 

1.6. 345 001-350 000 Kč/m3/h 15 

1.7. 350 001-355 000 Kč/m3/h 14 

1.8. 355 001-360 000 Kč/m3/h 13 



Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (4) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1.9. 360 001-365 000 Kč/m3/h 12 

1.10. 365 001-370 000 Kč/m3/h 11 

1.11. 370 001-375 000 Kč/m3/h 10 

1.12. 375 001-380 000 Kč/m3/h 9 

1.13. 380 001-385 000 Kč/m3/h 8 

1.14. 385 001-390 000 Kč/m3/h 7 

1.15. 390 001-395 000 Kč/m3/h 6 



Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (5) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

 

2. A  

Roční využití instalovaného tepelného výkonu 

(nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení) 

v procentech (zaokrouhlováno na celá procenta) 

  

2.1. 25-29 % 1 

2.2. 30-34 % 2 

2.3. 35-39 % 3 

2.4. 40-44 % 4 

2.5. 45-49 % 5 

2.6. 50-54 % 6 

2.7. 55-59 % 7 

2.8. 60-64 % 8 



Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (6) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2.9. 65-69 % 9 

2.10. 70-74 % 10 

2.11. 75-79 % 11 

2.12. 80-84 % 12 

2.13. 85 % a více 13 

2. B  Projekty, jejichž předmětem je pouze výroba biometanu  11 

Hodnocení se provádí z údajů uvedených v energetickém 

auditu. 



Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (7) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

 

3.  

V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí 

parcel/pozemků ze zemědělského půdního fondu  

 

5 

4. 
Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 

  
3 

5. 

Žadatel k datu podání Žádosti o dotaci podniká 

minimálně 3 roky v zemědělské výrobě v souladu se 

zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

 

3 

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 2014-2020  

 

 

 

1 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

 

7. 

Projekty nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace: Žadatel v hodnocení Finančního 

zdraví splňuje úroveň kategorie:  

  

7.1. A 5 

7.2. B 2 

   8. Celková skladovací kapacita jímek na digestát je:   

8.1. 5 měsíců  2 

8.2. 6 měsíců 3 

8.3. 7 měsíců 4 

9.  Skladovací jímky na digestát plynotěsně uzavřené 

9.1. 
25 % objemu skladovacích jímek na digestát je plynotěsně 

uzavřeno 
3 

9.2. 
50 % objemu skladovacích jímek na digestát je plynotěsně 

uzavřeno 
6 

9.3. 
75 % objemu skladovacích jímek na digestát je plynotěsně 

uzavřeno 
9 

9.4. 
100 % objemu skladovacích jímek na digestát je plynotěsně 

uzavřeno 
12 

Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (8) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

10. A Elektrická účinnost kogenerační jednotky    

10.1. 34-36 % 1 

10.2. 36,1-38 % 2 

10.3. více než 38 % 3 

10. B Energetická náročnost při produkci biometanu   

10.1. 
Celková vlastní spotřeba energie v rozmezí nad 30 %, do 40 % 

celkové produkované energie 
1 

10.2. 
Celková vlastní spotřeba energie v rozmezí nad 20 %, do 30 % 

celkové produkované energie 
2 

10.3. 
Celková vlastní spotřeba energie do 20 % celkové 

produkované energie 
3 

Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (9) 



Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

  11. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován  
  

11.1. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 

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

11.2. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 

125,1-150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 
2 

11.3. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je více 

než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 
3 

  12. Vliv projektu na zaměstnanost na venkově    

  Projekt vytváří alespoň 1 pracovní místo 8 

13. 
Projekt je realizován v Ústeckém, Moravskoslezském 

nebo Karlovarském kraji (NUTS 3)  

 

1 

 

14. 

Žadatel bude realizací projektu poprvé diverzifikovat do 

nezemědělské činnosti 

 

3 

Preferenční kritéria v záměru b) Výstavba a 

modernizace BPS (10) 



Operace 6.4.3 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované doporučené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 20 38,2 mil. Kč 11 23,2 mil. Kč 333 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Natálie Marková 

e-mail: natalie.markova@mze.cz 

tel.: 221 812 499 

 

mailto:natalie.markova@mze.cz


 

 

Operace 8.4.2 Odstraňování 

škod způsobených povodněmi 
 

 

Předběžná alokace pro 4. kolo: 26,9 mil. Kč 

 

 



Operace 8.4.2 

Přehled podmínek 

navazuje na předchozí programové období 
 
způsobilé výdaje: odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich 
povodích - sanace břehových nátrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních 
toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních 
toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrázek); 
odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace 
strží, na lesních cestách a souvisejících objektech; projekční a průzkumné práce a inženýrská 
činnost během realizace projektu 
 
příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení 

 
míra podpory: 100 % způsobilých výdajů 
 
výdaje na projekt: min. 100 tis. Kč, max. 5 mil. Kč 
 
projekt lze realizovat na PUPFL na území celé ČR 

 
podpora je podmíněna doložením stanoviska (vydává UHUL) o výskytu přírodní katastrofy 
(poškozeno minimálně 20 % příslušného lesního potenciálu) 
 
jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory (povodňové 
situace); potvrzení vodoprávního orgánu (ORP); datum průběhu povodně nesmí být starší 2 let od 
data podání žádosti o dotaci 
 
preference: převažující kategorie lesa, riziková povodí IV. řádu, typ žadatele, podání jedné žádosti 



Operace 8.4.2 

Preferenční kritéria 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. Převažující kategorie lesa 

1.1. 

Lesy hospodářské a vybrané kategorie lesů zvl. určení (tj. lesy v nichž jiný 

důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření a uznané obory 

a samostatné bažantnice) 

20 

1.2. Lesy zvláštního určení (mimo vybrané kategorie) 35 

1.3. Lesy ochranné 50 

2. Riziková povodí IV. řádu z pohledu možného výskytu přívalových srážek 30 

3. Typ žadatele   

3.1. 

Soukromý vlastník, nájemce nebo pachtýř lesního pozemku, spolek vlastníků, 

nájemců nebo pachtýřů lesních pozemků, vysoké školy a školy zřízené kraji, 

popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % jeden z těchto subjektů. 

10 

3.2. 
Obec nebo jejich spolek, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % 

obec nebo jejich spolek. 
5 

4.   Žadatel předložil v daném kole jednu žádost 10 



Operace 8.4.2 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované doporučené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 7 21,4 mil. Kč 5 15 mil. Kč 70 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



 

 

Operace 8.5.2 Neproduktivní 

investice v lesích 
 

Předběžná alokace pro 4. kolo: 23,9 mil. Kč 
(možný přesun finančních prostředků z následující operace 8.5.3) 

 

 



Operace 8.5.2  

Přehled podmínek 

navazuje na předchozí programové období 

 

způsobilé výdaje: opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce 
stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a 
naučných prvků, fitness prvků; opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinková 
stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory); opatření k údržbě lesního prostředí (odpadkové 
koše); opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně); nákup 
pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů 

 

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení 

 

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů 

 

výdaje na projekt: min.100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč 

 

projekt lze realizovat na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu) 

 

preference: projekt je realizován ve vybraných kategoriích lesa zvl. určení (tj. lázeňské, 
příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí), typ žadatele, podání jedné žádosti 



Operace 8.5.2 

Preferenční kritéria 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. 

Projekt je realizován v lesích zařazených do 

vybraných kategorií lesů zvláštního určení (tj. 

lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou 

rekreační funkcí) 

40 

2. Typ žadatele 

2.1. 
Obec nebo jejich spolek, popř. subjekty, jejichž kapitál drží 

nejméně z 50 % obec nebo jejich spolek. 
20 

2.2. 

Soukromý vlastník, nájemce nebo pachtýř lesního 

pozemku, spolek vlastníků, nájemců nebo pachtýřů 

lesních pozemků, vysoké školy a školy zřízené kraji, popř. 

subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % jeden 

z těchto subjektů. 

15 

3. Žadatel předložil v daném kole jednu žádost 10 



Operace 8.5.2 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované doporučené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 108 103,3 mil. Kč 45 53,2 mil. Kč 124,6 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



 

 

Operace 8.5.3 Přeměna porostů 

náhradních dřevin 
 

Předběžná alokace pro 4. kolo: 316,7 mil. Kč 

 

 



Operace 8.5.3  

Přehled podmínek 

nové opatření 

 

způsobilé výdaje: snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za 
účelem obnovy; příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická přípravy půdy včetně 
rozhrnování valů; umělá obnova sadbou; hnojení lesních dřevin při výsadbě; ochrana založeného 
porostu; ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích 

 

příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jejich sdružení 

 

míra podpory: 100 % způsobilých výdajů 

 

výdaje na projekt: min. 100 tis. Kč, max. 40 mil. Kč 

 

pozemky, na kterých je projekt realizován, se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo B dle 
vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí nebo jsou jinak 
vymezeny navazujícím právním předpisem nebo předpisem MZe 

 

porostní skupina, na které lze realizovat projekt splňuje kritéria: zastoupení náhradních dřevin na 
obnovním prvku je min. 40 % (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo spp.); aktuální 
věk maximálně 45 let; žadatel doloží standardizované stanovisko potvrzující tato kritéria – vydává 
ÚHÚL 

 

preference: naléhavost přeměn, pásmo ohrožení imisemi, typ žadatele, podání jedné žádosti 



Operace 8.5.3 

Preferenční kritéria 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. Pásmo ohrožení imisemi 

1.1. Pásmo ohrožení imisemi A 20 

1.2. Pásmo ohrožení imisemi B 10 

2. Naléhavost přeměny 

2.1. 

Nejvyšší. Porosty, jejichž nestabilita ohrožuje některé významné ekologické 

funkce. Jsou to především porosty náhradních dřevin v ochranných lesích s 

důležitou protierozní funkcí nebo porosty s velmi vysokým zastoupením 

porostů smrku pichlavého a porostů listnatých dřevin, které nejsou cílovými 

dřevinami. Může se jednat i o další kategorie lesů. 

45 

2.2. 

Vyšší. Rozpadající se porosty s vysokým zastoupením smrku pichlavého a 

porostů listnatých dřevin, které nejsou cílovými dřevinami. Porosty, ve kterých 

je naléhavá potřeba přeměny v nejbližším decenniu z důvodu aktuálního 

narušení porostního prostředí. 

40 

2.3. 
Střední. Porosty s převažujícím zastoupením porostů náhradních dřevin, 

které po přeměně druhové skladby budou plnit cenné mimoprodukční funkce. 
35 

2.4. 
Nižší. Porosty se zastoupením náhradních dřevin, které po přeměně druhové 

skladby budou lépe plnit cenné mimoprodukční funkce. 
30 

3. Typ žadatele 

3.1. Obec nebo jejich spolek, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % 

obec nebo jejich spolek. Soukromý vlastník nebo nájemce lesního pozemku, 

sdružení vlastníků nebo nájemců lesních pozemků, jde-li o sdružení s právní 

subjektivitou, popř. subjekty, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % jeden z 

těchto subjektů. 

25 

4. Žadatel předložil v daném kole jednu žádost 10 



Operace 8.5.3 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované doporučené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 8 39,3 mil. Kč 6 26,5 mil. Kč 489,1 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Petr Dušek 

e-mail: petr.dusek@mze.cz 

tel.: 221 812 830 

 

mailto:petr.dusek@mze.cz


  

 

 

  
 

 

 

Operace 8.6.2 Technické vybavení 

dřevozpracujících provozoven 

 
Předběžná alokace pro 4. kolo: 72 mil. Kč 

 

 

  

 

 
 



Operace 8.6.2 

Definice žadatele/příjemce dotace 

• Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo 

souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého 

podniku 

• Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné 

svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví 

 

Druh a výše dotace 

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

 

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

minimálně  10 000 Kč a maximálně 5 000 000 Kč. 

 

• Podpora se poskytuje v souladu s čl. 41 nařízení Komise (EU) č. 

702/2014 



Operace 8.6.2 

Způsobilé výdaje 

• stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy 

v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic 

a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva 

– stavební úpravy max. do 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace 

• mokré sklady dříví 

• nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % 

způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 



Operace 8.6.2 

Kritéria přijatelnosti  

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

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

• V případě podpory investic do zvyšování hodnoty lesnických 
produktů jsou investice související s použitím dřeva jako suroviny 
nebo zdroje energie omezeny na všechny pracovní operace před 
průmyslovým zpracováním. Za průmyslové zpracování 
se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary 
(např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a 
impregnace masivního dřeva 

• 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) 

• Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním 
pořezem do 10 000 m3 včetně 
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Operace 8.6.2 

Vybrané další podmínky 

• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 15 bodů 

• Žadatel/příjemce dotace, který není obcí, právnickou osobou 

založenou nebo zřízenou obcí nebo není dobrovolným svazkem 

obcí, musí splňovat definici mikro nebo malého podniku až do 

data podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

• V případě stavebních prací a v případě nákupu nemovitosti jsou 

způsobilé pouze výdaje přímo související s pořízeným strojem, 

technologií či zařízením 

• 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 

 

 

 

 



Operace 8.6.2 

Preferenční kritéria (1) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. 

V souvislosti s realizací projektu nedošlo/nedojde k odnětí 

pozemků dotčených tímto projektem ze zemědělského 

půdního fondu nebo plnění funkcí lesa 

5 

2. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován je: 

2.1. 100,1-125 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 1 

2.2. 125,1-150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 2 

2.3. více než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 3 

3. 

Projekt má komplexní charakter (předmětem projektu je 

investice do strojního vybavení pilnic nebo manipulačního skladu 

(kódy 001-014) a zároveň investice do zařízení pro sušení nebo 

impregnování masivního dřeva (kódy 015-017)). 

5 

4. Projekt vytvoří pracovní místo/místa (1/2/3 a více) 10/15/25 

5. 
Obec, na území které je projekt realizován má méně než 501 

obyvatel/ 501-1 000 obyvatel 
5/3 

6. 
Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 

3 



Operace 8.6.2 

Preferenční kritéria (2) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

7. 

Min. 75 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 

určeno na pořízení technologie pro zpracování dřeva 

(kódy 001-017) 

10 

8. 

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

určeno na investici do mokrého skladování dříví (kódy 

020-025) 

15 

9. 
Finanční náročnost projektu – výše výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace,: 

9.1. je větší než 1,5 mil. Kč, max. však do 2 mil. Kč včetně 4 

9.2. je větší než 1 mil. Kč, max. však do 1,5 mil. Kč včetně 5 

9.3. činí max. 1 mil. Kč včetně 6 



Operace 8.6.2 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované schválené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 86 115,3 mil. Kč 31 46,7 mil. Kč 149 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 
(schvalování ještě 
nebylo dokončeno) 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Kristýna Konopásková 

e-mail: kristyna.konopaskova@mze.cz 

tel.: 221 812 773 

 

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz


Operace 16.2.1 Podpora vývoje 

nových produktů, postupů a 

technologií v zemědělské 

prvovýrobě 
 

Předběžná alokace pro 4. kolo: 81 mil. Kč 

 



Operace 16.2.1 

Definice žadatele/příjemce 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 100 000 000,- Kč.  

     Výdaje na spolupráci musí tvořit:  

 - u projektů do 10 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace, 

 minimálně 15 % a zároveň maximálně 50 % způsobilých výdajů  

 - u projektů nad 10 000 000,- do 50 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je 

 stanovena dotace minimálně 10 % a zároveň max. 50 % způsobilých výdajů  

 - u projektů nad 50 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

 minimálně 7 % a zároveň maximálně 50 % způsobilých výdajů. 

• Zemědělský podnikatel, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie 

vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.  

• Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy  

- minimálně jeden subjekt je příjemce dotace dle definice, tj. zemědělský podnikatel nebo 

skupina zemědělců  

- jeden subjekt z uskupení musí být výzkumnou institucí.  

• Skupina zemědělců, jež má k vývoji vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky 

nebo spolupracuje s výzkumnou institucí. 

Druh a výše dotace 



Operace 16.2.1 

Způsobilé výdaje 

• provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, 

postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. 

 

• přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se 

zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou 

výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu  

(včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 

Investice do hmotného majetku) 

 

• nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající  

10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 



Operace 16.2.1 

Kritéria přijatelnosti  

• 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 zemědělský podnikatel 
nebo skupina zemědělců 

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

• Projekt se musí týkat zemědělské prvovýroby, resp. rostlinné výroby, 
chovu hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králíci a 
koně) 

• V případě, že pro realizaci projektu je vyžadováno posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí (EIA) – souhlasné stanovisko 
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Operace 16.2.1 

Vybrané další podmínky 

• Žádost obdrží za preferenční kritéria min. 30 bodů 

 

• Realizace projektu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

 

• Projekt je inovativního charakteru  – posuzuje hodnotitelská komise 

 

• Projekt v rámci zhodnocení spolupracujícího subjektu a posuzování 
efektivnosti, proveditelnosti a potřebnosti neobdržel 0 bodů – posuzuje 
Hodnotitelská komise 

 

• Součástí projektu je spolupráce, tj. předmětem projektu nesmí být pouze 
pořízení inovované technologie, její zavedení a zkoušky 

 

• Žadatel využije při realizaci projektu výsledky vzniklé ve spolupráci se 
spolupracujícím subjektem či vzniklé v rámci vlastního výzkumu 

 

• Spolupracující subjekt musí být vybrán již k datu podání Žádosti o dotaci, 
nemusí být vybírán prostřednictvím výběrového řízení  

 

 



Operace 16.2.1 

Kritéria posuzování projektu Hodnotitelskou 

komisí 

1) 1.1. Inovace pouze pro předkladatele projektu – 1 - 5 bodů 

    1.2. Inovace pro dané odvětví v ČR – 6 - 10 bodů 

    1.3  Projekt není inovativní – 0 bodů 

 

2) Jedná se o vývoj zcela nové technologie – 0 - 8 bodů  

 

3) Předmět projektu má v zemědělském podniku více než jedno využití  

     1 - 5 bodů 

 

4) 4.1 Zhodnocení spolupracujícího subjektu 1 - 5 bodů 

    4.2 Nevhodně zvolen/Nedostatečné zázemí žadatele pro výzkum – 0 bodů 

 

5) Aplikovatelnost výsledků v praxi – 5 - 10 bodů 

 

6) 6.1 Zhodnocení efektivnosti projektu - 1 - 5 bodů 

    6.2 Projekt není efektivní – 0 bodů 

 

7) 7.1 Zhodnocení proveditelnosti a potřebnosti projektu – 1- 5  bodů 

    7.2 Projekt není proveditelný/potřebný – 0 bodů 

8) Kvalita zpracování projektu – 0 – 3 body 

 

Pokud projekt obdrží v kterémkoliv z kritérií  1), 4), 6), nebo 7) 0 bodů, administrace Žádosti 
o dotaci bude ukončena.  
 
 

 



Operace 16.2.1  

Preferenční kritéria (1) 

 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 

zisk 

1.  Posouzení projektu hodnotitelskou komisí 0 - 44 

2. 
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových 

příjmech žadatele (nad 80 % / 70 - 79 % / 60 - 69 %) 
5 / 3 / 1 

3. 

Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce stavby 

v hodnotě minimálně 100 tis. Kč a zároveň 

nedošlo/nedojde v souvislosti s projektem k odnětí 

pozemků dotčených touto stavbou ze ZPF. 

6 

4.  
Žadatel je registrován jako osoba podnikající v 

ekologickém zemědělství 
2 

5. 
Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky 

problémových regionech 

 

 

2 



Operace 16.2.1  

Preferenční kritéria (2) 

 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 

zisk 

6. 
Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň 

kategorie: A/B 
7/5 

7. Žadatelem je skupina zemědělců 5 

8. 

Předmětem dotace je vývoj zaměřený na pěstování 

ovoce a zeleniny, včetně brambor, okrasných rostlin, 

léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, 

révy vinné, cukrové řepy, školkařskou výrobu a/nebo 

živočišnou výrobu 

5 

9. 
 

Předmětem dotace je investice do technologií umístěných 

v objektu ve vlastnictví žadatele. 

6 

10. 

 

Místo realizace se nachází v k.ú. s mimořádným/vysokým 

rizikem ohrožení suchem 

5/3 



Operace 16.2.1 

Přehled čerpání 

kolo 

zaregistrované schválené 

celková alokace 

počet 
částka 

dotace 
počet částka dotace 

2. 44 386,1 mil. Kč 25  233,2 mil. Kč 235 mil. Kč 

Stav ke dni 1. 3. 2017 



Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Tereza Říhová 

e-mail: tereza.rihova@mze.cz 

tel.: 221 812 374 

 

mailto:tereza.rihova@mze.cz


Operace 16.4.1 Horizontální  

a vertikální spolupráce mezi 

účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních 

trhů 

Předběžná alokace pro 4. kolo: 60,9 

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 

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  

• 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 
 

 

 

 



Operace 16.4.1 
Kritéria přijatelnosti (2) 

• 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 

Vybrané další podmínky  

• 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 Společenskou 

smlouvu nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci 

• Na realizaci projektu se musí podílet všechny 

spolupracující subjekty v uskupení 

• 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 

Vybrané další podmínky  



Operace 16.4.1 

Preferenční kritéria  

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

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) 

5 

Rekonstrukce nebo modernizace stávajících kapacit, související se 

založením nebo rozvojem KDŘ nebo místních trhů  
3 

2. Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství 2 

3. Žadatel podniká alespoň 3 roky v potravinářství 2 

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)    

2 



Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 

zisk 

5. Počet spolupracujících subjektů (min. 5/4/3 subjekty) 3/2/1 

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

10/6/2 

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

5/3 

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

5 

9. Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 3 

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

2 
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Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 

zisk 

11. 

V případě spolupráce na vzniku nového KDŘ je alespoň 

jeden ze spolupracujících subjektů prvovýrobcem 

komodity související s předmětem projektu 

2 

12. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován (nad 150%/ 150-125,1%/ 125-100,1%) 
3/2/1 
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Děkuji za pozornost! 
 

gestor: Ing. Alexandra Brzezná 

e-mail: alexandra.brzezna@mze.cz 

tel.: 221 812 599 
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