
 

                                                                                                                                            

 
 

  
 

Hlavní změny podmínek pro 13. kolo příjmu žádostí 
 

 

Změny společné pro všechny operace  
 

 Termín pro doložení příloh k Žádosti o dotaci je nejpozději do 25. 1. 2022, do 18:00 
hodin v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce, 
a nejpozději do 22. 2. 2022, do 18:00 hodin v případě operací 4.3.2 Lesnická 
infrastruktura, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 8.4.1 Obnova lesních 
porostů po kalamitách. 

 Žadatelé mohou podávat žádosti o vydání stanoviska pro přidělení preferenčních 
bodů příjemcům dotace za splnění kritéria „Projekt/Podnikatelský plán je realizován 
na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě 
v procesu regenerace ve fázi asanace“ v rámci 13. kola příjmu žádostí Programu 
rozvoje venkova na období 2014–2020 nejpozději do 31. 1. 2022 Výzkumnému 
ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen „VÚMOP“). VÚMOP zajistí 
vyhodnocení a vydání stanoviska do 21. 2. 2022. 

 
 

1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce 
 

 Rozšíření možnosti realizovat on-line akce i pro operaci 1.2.1 Informační akce 
a s tím spojená úprava navazujících podmínek (aktualizace sazeb u on-line akcí 
u operace 1.1.1 Vzdělávací akce a nastavení sazeb u on-line akcí u 1.2.1 Informační 
akce).    
 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 
 

 Sloučení 2 samostatných záměrů – a) výstavba nových lesních cest 1L a 2L; 
b) rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L zpět dohromady, tzn., operace není 
členěna na záměry (stejně jako v 1. – 6. kole příjmu žádostí) 

 Změna struktury preferenčního kritéria zaměřeného na předmět projektu. 

 Navýšení preference projektů, jejichž výsledkem je lesní cesta 1L. 
 

6.4.1 Investice do nezemědělských projektů 
 

 Podpora v operaci se nově poskytuje v souladu s Nařízením Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis. 

 Navýšení požadavku na minimální příjmy ze zemědělské prvovýroby 
na 182 400 Kč. 

 Doplněna druhá úroveň bodování u kritéria „Podnikatelský plán je realizován 
na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě 
v procesu regenerace ve fázi asanace“. 
 
 



 

                                                                                                                                            

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 
 

 Změna financování, kdy bude operace financována příspěvkem EZFRV, který bude 
činit 49,5 % veřejných výdajů a příspěvkem ČR, který bude činit 50,5 % veřejných 
výdajů. V tomto kole (oproti minulému) nebude možné financování z doplňkového 
vnitrostátního financování. 

 Změna výdajů, na které může být poskytnuta dotace, kdy nebude možné 
podporovat umělou obnovu smrkem na veškerých plochách, kde došlo ke kalamitám 
způsobeným suchem. 

 Změna sankčního systému (vstřícnější pro žadatele) z důvodu jednotnosti 
s ostatními operacemi. 

 Navýšení maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace 
na 400 000 000 Kč za období 2014–2020 (změna vycházející ze zpřesnění Pravidel 
na 11. kolo). 


