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PROGRAM PRACOVNÍ SKUPINY

Leden–březen 2021: pracovní skupiny pro Strategický plán SZP
Cíl: - detailní technická diskuse k nastavení podmínek

- dohoda na národní úrovni, aby mohlo být zahájeno 
vyjednávání Strategického plánu ČR s EK 

AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

PŘIPOMÍNKY KE STRATEGICKÉMU PLÁNU

LEADER

PŘIPOMÍNKY KE STRATEGICKÉMU PLÁNU

DISKUZE



AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ

1. 1. 2021 převzalo předsednictví Portugalsko

říjen 2020

dohoda Rady o Obecném přístupu k reformě SZP

hlasování EP k vyjednávací pozici

listopad 2020 

zahájen Trialog

prosinec 2020

EK předala Doporučení pro národní Strategické plány

publikováno nařízení (EU) č. 2020/2220, tzv. přechodné nařízení



PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Prodloužení programového období 2014–2020 v rámci PRV o dva roky

Možnost využít odpovídající část prostředků z období 2021-2027

Povinnost zachovat 5 % z prostředků EZFRV na LEADER  Navýšení 

alokace pro MAS 

Žádosti o dotace pro nové intervence, resp. části strategie týkající se SP SZP 

budou přijímány až pro nové programové období, v závislosti na schválení 

Strategického plánu SZP pravděpodobně od roku 2023.



ROZDĚLENÍ ALOKACE PRO PŘECHODNÉ OBDOBÍ MEZI 
JEDNOTLIVÉ MAS 

podpora starých závazků, tzn. schválených MAS a jejich strategií pro období 2014-2020     

změny strategií dle podmínek období 2014-2020 – možnost rozšíření území o tzv. bílá 

místa

předběžné rozdělení alokace mezi všechny MAS dle stejného klíče – velikost území a 

počet obyvatel (nyní k 1.1.2020)

v případě zbytků k dočerpání - možná bonifikace nejlépe čerpajících MAS



ROZDĚLENÍ ALOKACE PRO PŘECHODNÉ OBDOBÍ MEZI 
JEDNOTLIVÉ MAS 

MAS obdrží dopis s informací o předpokládané výši alokace 

stanovení podmínek, zejména pro MAS, které stávající alokaci dostatečně nečerpají –

dočasné nepřidělení alokace

MAS přijme/nepřijme novou alokaci

případné úpravy ve výpočtu alokací a vyhotovení Dodatků k Akceptačním dopisům

následně bude možné (nutné) upravit strategii



CO JE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY INTERVENCE

Intervence navazují na opatření, která byla podporována v rámci Programu rozvoje 
venkova.

Obecné a specifické podmínky intervencí budou upřesněny v Pravidlech, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotace.



Právní rámec 
pro Intervenci 
Investice do 

nezemědělských 
činností

NAŘÍZENÍ K SP

Článek 64
• Přehled intervencí II. 

pilíře SZP

Článek 68
• Investice

NAŘÍZENÍ PRO 
VEŘEJNOU PODPORU

Soulad s poskytováním 
veřejné podpory – nyní 
dáno nařízením Komise 
(EU) č. 651/2014, 
(současná legislativa)



INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Specifický cíl H) podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje ve

venkovských oblastech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví

Způsobilí příjemci: Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu

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

Způsobilé výdaje: 

• Náklady na novou výstavbu nebo stavební obnovu provozovny nezemědělské činnosti.

• Náklady na zařízení a technologie potřebné pro provoz nezemědělské činnosti.

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši maximálně 45 % způsobilých výdajů.



INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Návrh podmínek intervence:

• projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-
NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou tříd 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 
12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou 
skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnách), I 55 (Ubytování), I 56 (Stravování a pohostinství), M 72 (Výzkum a 
vývoj), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)

• v případě agroturismu musí být veškeré výdaje realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací 
zařízení (nejméně 6 a maximálně 40 lůžek)

• v případě zpracování nebo uvádění produktů na trh, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze 
I Smlouvy o fungování EU

• žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za 
poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha



INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH 
ČINNOSTÍ

Připomínky ke strategickému plánu:

Neomezovat oblasti podnikání dle CZ-NACE

Omezit intervenci na mikropodniky a malé podniky

Vyřazení podpory mimo LEADER



LEADER

Specifický cíl H) podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje ve

venkovských oblastech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví

jednání s ostatními programy kvůli nastavení rozhraní mezi programy

zjednodušení administrace – MAS místo administrativní kontroly pomůže žadateli při

přípravě Žádosti o dotaci pro hladší průběh administrace na SZIF

důraz na roční plánování čerpání přidělené alokace MAS a na plánování indikátorů

nutnost přiměřeného dodržování nastavených finančních a indikátorových plánů

2 samostatné části – realizace projektů konečnými žadateli a realizace projektů

spolupráce



Právní rámec 
pro Intervenci 

LEADER

NAŘÍZENÍ K SP

Článek 71
• Spolupráce

Článek 64
• Přehled intervencí II. 

pilíře SZP

Článek 68
• Investice

OBECNÉ 
NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ PRO 
VEŘEJNOU PODPORU

Článek 25
• Komunitně 

vedený místní 
rozvoj

Článek 26
• Strategie 

komunitně 
vedeného 
místního rozvoje

Článek 27
• Místní akční 

skupiny
Článek 28

• Podpora z fondů 

pro komunitně 

vedený místní 

rozvoj

Soulad s poskytováním 
veřejné podpory - dáno 
nařízením Komise (EU) č. 
702/2014, č. 651/2014, 
1407/2013 (současná 
legislativa)



LEADER – REALIZACE PROJEKTŮ KONEČNÝMI ŽADATELI

Způsobilí příjemci: koneční žadatelé MAS
Návrh podmínek intervence:

• projekt je v souladu se SCLLD příslušné MAS

• projekt je realizován na území příslušné MAS; projekt může být výjimečně realizován i 
mimo území MAS za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS

Podporované aktivity (aktivity navazující na aktivity podporované a využívané ve stávajícím 
období)

• Zemědělské a nezemědělské podnikání

• Zpracování a uvádění produktů na trh

• Lesnické aktivity (lesnická infrastruktura, neproduktivní investice, lesnické technologie)

• Zemědělská infrastruktura

• Občanská vybavenost

• …?



LEADER – REALIZACE PROJEKTŮ KONEČNÝMI ŽADATELI

Fiche Projekty proplacené 

k 28.2.2021

Částky proplacené k 

28.2.2021 (v mil. Kč)

Budoucí SZP

Vzdělávací a informační akce 4 0,6 nepředpokládá se

Zemědělské podniky 2085 926,2 ANO

Zpracování a uvádění na trh 283 108,3 ANO

Lesnická infrastruktura 25 43,9 ANO

Zemědělská infrastruktura 31 35,6 ANO

Pozemkové úpravy 5 7,6 nepředpokládá se

Nezemědělské podnikání 1311 469,2 ANO

Preventivní opatření 3 3,7 nepředpokládá se



LEADER – REALIZACE PROJEKTŮ KONEČNÝMI ŽADATELI

Fiche Projekty proplacené 

k 28.2.2021

Částky proplacené k 

28.2.2021 (v mil. Kč)

Budoucí SZP

Ochrana MZD 10 1,5 nepředpokládá se

Neproduktivní investice v lese 112 71,3 ANO

Lesnické technologie a zpracování 304 85,5 ANO

Sdílení zařízení a zdrojů 5 2,9 nepředpokládá se

Spolupráce KDŘ 0 0 nepředpokládá se

Občanská vybavenost 18 4,6 ANO



LEADER – REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE MAS

Způsobilí příjemci: MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře ze strategického plánu SZP

Podporované typy projektů:
• projekty založené na spolupráci v rámci členského státu

• projekty založené na spolupráci v několika členských státech

Podporované aktivity:

• podpora na přípravu projektu

• podpora na vlastní realizaci projektu spolupráce

• náklady na řízení projektů spolupráce – v řešení financování z OP TP II

Návrh podmínek intervence:
• projekt je v souladu se SCLLD příslušné MAS

• projekt je realizován na území příslušné MAS; projekt může být výjimečně realizován i
mimo území MAS za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území
MAS/prospěch z projektu budou mít MAS

• pro projekty spolupráce platí, že na projektu spolupracují minimálně 2 subjekty



LEADER

Připomínky ke strategickému plánu:

Specifikovat aktivity, které mohou být realizovány
prostřednictvím LEADER – podpora nezemědělského
podnikání a podpora v duchu stávajícího článku 20 –
specifikovat, že nepůjde o „kopírování intervencí mimo
LEADER“

Specifikovat, že míra podpory bude zvýhodněna min. o 10
% oproti obdobným intervencím mimo LEADER

Zahrnout intervenci LEADER pod cíle A-G

Pro plánované výstupy stanovit cílovou hodnotu 180
SCLLD, a to již v roce 2023

Až bude navrhováno rozdělení alokací, tak pro LEADER
stanovit alokace minimálně 8 % (lépe 10 %,)



AEKO
DĚKUJI ZA POZORNOST

DISKUZE

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com


