V Praze dne 29. ledna 2014

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 326 765
e-mail: info@szif.cz

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova
Ve 20. kole budou podpořeny i investice do zemědělských podniků i zakládání nebo rozvoj
mikropodniků.
Ministerstvo zemědělství v rámci 20. kola příjmu žádostí vedle podopatření I.1.3.2 Spolupráce při
vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hlavního
města Prahy vyhlašuje příjem žádostí i na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských
podniků, opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a opatření IV.1.2
Realizace místní rozvojové strategie.
V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:



podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.
inovací) v potravinářství

V termínu od 3. 3. do 7. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:



opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 14. 3. 2014, resp. 7. 3. 2014, musí být Potvrzení o přijetí
vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo
prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou žadatele na RO SZIF do 13:00 hodin.
Pravidla pro podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
(resp. inovací) v potravinářství byla schválena ministrem zemědělství již 6. 12. 2013 a zveřejněna
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Dne 27. 1. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel i
pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a opatření III.1.2 Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro
žadatele.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření
předběžně stanoven následovně:
Tab. 1. Finanční objem projektů
Opatření/podopatření
Alokace
I.1.1.1
635 mil. Kč
I.1.3.2
190 mil. Kč
III.1.2
530 mil. Kč
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční
prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.
Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými
místními akčními skupinami.
Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 20. kolo příjmu je uveden v přiloženém
dokumentu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 pro 20. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické
podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program
rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského
intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Hlavní změny podmínek v opatřeních pro 20. kolo příjmu žádostí
Vzhledem k potřebě proplatit veškeré dotace do konce roku 2015, budou u všech opatření žadatelé
povinni úhradu výdajů, na které je požadována dotace, a následné předložení Žádosti o proplacení
zajistit nejpozději do 30. 6. 2015.
V rámci Obecných podmínek Pravidel je zásadní změnou úprava administrativního postupu, která
je vynucena právními předpisy týkajícími se veřejné podpory. Princip zjednodušení pro žadatele
spočívá především v povinnosti předkládat přílohy k Žádosti o dotaci pouze pro ty žadatele, kteří
mají určitou minimální pravděpodobnost schválení projektu. Výzva k předložení povinných, příp.
nepovinných příloh k Žádosti o dotaci není žadatelům z RO SZIF zasílána. Žadatelé, jejichž
Žádosti o dotaci byly zařazeny do kategorie Doporučen a Náhradník, předkládají přílohy k Žádosti
o dotaci (povinné, příp. nepovinné) v pevně stanovených termínech (dle Obecné části Pravidel
pro žadatele, kapitola 5.5 Doložení příloh k Žádosti o dotaci).
U podopatření I.1.1.1 se hlavní změny týkají zejména seznamu výdajů, na které je možné
poskytnout dotaci, a preferenčních kritérií. V rámci 20. kola příjmu žádostí bude poskytována
dotace v živočišné výrobě pouze na investice v rámci sektorů skot, ovce, kozy, prasata a drůbež
(kromě nosnic). Co se týče změny konkrétních výdajů, tak nebudou podporovány silážní a senážní
žlaby. V rostlinné výrobě bude poskytována dotace pouze na investice v sektoru ovoce, zelenina
(včetně brambor) a chmel. V případě žadatele - právnické osoby, není možné využít zvýhodnění pro
mladého zemědělce, resp. mladého začínajícího zemědělce. Žádost o dotaci musí obdržet v rámci
preferenčních kritérií minimálně 35 bodů.
V rámci preferenčních kritérií jsou v rámci záměru a) živočišná výroba zařazena nová kritéria
na podporu projektů komplexního charakteru a projektů, které jsou realizovány v Ústeckém nebo
Moravskoslezském kraji. Dále budou v tomto záměru preferovány projekty, které jsou zaměřeny na
podporu investic v oblasti chovu prasat a drůbeže (kromě nosnic).
V záměru b) rostlinná výroba jsou zařazena nová kritéria, která zvýhodní kvalitativní parametry
projektů v rámci sektoru ovoce, zeleniny a chmele. Stejně jako v záměru a) budou zvýhodňovány
projekty, které jsou realizovány v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

U opatření III.1.2 se hlavní změna týká omezení podporovaných aktivit pouze na zpracovatelský
průmysl pro nezemědělské podnikatele. V souladu s usnesením vlády č. 732 z 25. září 2013 je
vyčleněn samostatný záměr včetně alokace na Moravskoslezský a Ústecký kraj. Mezi základní
kritéria přijatelnosti byla zařazena povinnost vytvořit alespoň jedno nové pracovní místo. Žádost
o dotaci musí obdržet v rámci preferenčních kritérií minimálně 30 bodů. Dále byla zařazena nová
preferenční kritéria zvýhodňující diverzifikaci činností a zvyšování kapacity výroby.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

