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Brožuru připravili:
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a
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Enterprise Europe Network
zahrnuje více než 500 organizací se 4000 odborníky ve 40
zemích a vytváří tak celoplošné pokrytí všech členských států
EU a spolupracujících zemí komplexním a profesionálním
servisem pro malé a střední podniky. Vzájemné propojení
všech partnerů sítě umožňuje uplatnění konceptu „no wrong
door“ - principu, kdy prostřednictvím kteréhokoli partnera
obdrží firmy potřebnou pomoc nebo budou nasměrovány
přímo na nejvhodnějšího poskytovatele služeb.
Síť nabízí vysoce kvalitní integrované služby, mezi něž patří například:
•
•
•
•
•
•
•

Poskytování informací o podmínkách podnikání v rámci jednotného
evropského trhu,
poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisech,
poradenství a informace v oblasti dotačních příležitostí,
asistence při přípravě projektů a žádostí o dotace,
pomoc při vyhledávání zahraničních partnerů pro výrobní, obchodní i
technologickou spolupráci,
organizace seminářů, konferencí a podnikatelských kontaktních burz,
zajištění zpětné vazby mezi podniky a Evropskou komisí.

Konsorcium sítě v ČR:
Koordinátor
Technologické centrum AV ČR
www.tc.cz

Partneři
Agentura regionálního rozvoje, s.r.o.
BIC Ostrava, s.r.o.
BIC Plzeň
Centrum pro regionální rozvoj
Jihomoravské inovační centrum
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Regionální hospodářská komora Brno
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
VÚTS Liberec, a.s.

www.arr-nisa.cz
www.bicova.cz
www.bic.cz
www.crr.cz
www.jic.cz
www.khkmsk.cz
www.rhkbrno.cz
www.rrapk.cz
www.rra.cz
www.vuts.cz
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Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
je odbornou poradenskou společností
zaměřenou na podporu a koordinaci
hospodářského
a
sociálního
rozvoje
Ústeckého kraje. Se svou patnáctiletou historií
je druhou nejstarší rozvojovou agenturou
působící v České republice.

Nabízené služby:
•
•
•
•
•

Příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů (spolufinancovaných
z evropských, národních a regionálních programů),
komplexní dotační poradenství, zpracování projektové dokumentace
a zajištění služeb dotačního managementu,
odborný servis pro obce, města, mikroregiony a další subjekty v nejrůznějších
oblastech jejich rozvoje,
podpora rozvoje malého a středního podnikání prostřednictvím služeb
mosteckého pracoviště Enterprise Europe Network,
další činnosti motivující a podporující rozvoj regionu.

Kontakt:
Mgr. Jan Kučera

generální ředitel

E-mail:
Tel./fax:
Web:

kucera@rra.cz
476 206 538 / 476 706 331
www.rra.cz
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Škola obnovy venkova, o.p.s.
Škola obnovy venkova, inspirována podobnými
institucemi převážně z Bavorska a Rakouska, byla
založena v roce 1997 jako jedna z prvních škol s tímto
zaměřením v ČR a s celostátní působností.
V období let 1997 - 2002 byla zaměřena především na
vzdělávání tzv. regionálních kurátorů, pořádání
konferencí a seminářů. Do konce roku 2002 se podařilo zorganizovat přes 30
seminářů na nejrůznější aktuální venkovská témata. Další náplní bylo vydávání skript
a odborných publikací zabývajících se problematikou venkova. V roce 2002 došlo ke
změně zaměření Školy orientující se především na poradenskou a servisní činnost.
Činnost od roku 2006 lze charakterizovat jako ozdravění, aktivizaci a dokončení
stabilizačního procesu ve společnosti. V dubnu roku 2007 byl schválen přesun sídla
společnosti do Liběšic a zároveň byla slavnostně otevřena kancelář Školy v Mostě. V
témže roce byl personálně posílen i pracovní tým Školy.

Současná činnost:
•

•

•
•
•
•
•

Poskytování odborné asistence a servisu obcím, jejich svazkům a
mikroregionům, ziskovým i neziskovým subjektům působícím na venkově při
zpracování žádostí do evropského Programu rozvoje venkova – EAFRD 2007 –
2013 a aktuálního krajského Programu obnovy venkova,
poskytování poradenské činnosti - zprostředkování kontaktů na klíčové
aktéry, instituce, organizace a spolky aktivně působící ve venkovském
prostoru v rámci Ústeckého kraje, architekty a projekční firmy; pomoc při
vyhledávání vhodných dotačních titulů a grantů, nadací, sponzorů pro
realizaci projektových záměrů s prokazatelným pozitivním dopadem na
venkov a jeho obyvatele,
nabídka těchto služeb: zapůjčení knih a metodických materiálů z tématické
knihovny, xerox, fax, internet, zapůjčení projekčního systému,
spolupráce s místními akčními skupinami působícími na území Ústeckého
kraje, poskytování metodické a technické asistence, facilitace činnosti,
výuková, poradenská a osvětová činnost na venkově, pořádání interaktivních
seminářů a školení pro občany – aktéry venkovské politiky,
tvorba a zpracovávání strategických rozvojových dokumentů a projektů,
iniciace místního ekonomického potenciálu venkova, projektů typu LEADER a
propagace příbuzných a podpůrných aktivit.

Kontakt:
Bc. Libor Kudrna, DiS.

předseda správní rady

Email:
Tel:
Web:

sov.sutkova@seznam.cz
476 206 835
http://sov-libesice.wms.cz
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Úvod
Dostává se Vám do rukou publikace Evropské dotace pro české podnikatele
v zemědělství, lesnictví a potravinářství, jejímž hlavním cílem je usnadnit čtenáři
orientaci v oblasti získání dotací na rozvoj a podporu podnikání. Publikace je
primárně určena potenciálním žadatelům o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR,
zejména zemědělským podnikatelům, vlastníkům lesní půdy a zemědělských
pozemků. Česká republika, jako řádný a plnohodnotný člen EU, má možnost využít
finanční pomoci ze Strukturálních fondů v různých oblastech působení, s cílem
zajistit tak trvale udržitelný rozvoj a vytvořit příznivé podmínky pro
konkurenceschopnost mezi ostatními členskými státy Unie. Jednou z klíčových a
strategicky podporovaných oblastí je právě zemědělství.
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází z Národního
strategického plánu rozvoje venkova a je tak zpracován plně v souladu s evropskou
legislativou. Jednotlivá opatření tohoto programu přispívají k naplňování cílů
Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech (Společnost založená na znalostech;
Vnitřní trh a podnikatelské prostředí; Trh práce; Udržitelný rozvoj). Program tak bude
zajišťovat růst venkovských oblastí České republiky na základě trvale udržitelného
rozvoje, aktivně přispěje ke zlepšení životního prostředí i snížení negativních vlivů,
vzniklých v důsledku intenzivního zemědělského hospodaření, a v neposlední řadě
umožní vytvořit prostředí pro konkurenceschopnost v základních potravinářských
komoditách.
Tato publikace není zamýšlena jako návod, jak sepsat projektový záměr, jak připravit
a řídit projekt (na toto téma je na trhu dostatek mnohem odbornějších „rádců“,
včetně příruček pro žadatele jednotlivých operačních programů), ale měla by spíše
posloužit jako prvotní zdroj informací pro danou cílovou skupinu, a formou jakéhosi
„rozcestníku“ by tak měla pomoci určit směr prvního kroku k získání finanční
podpory. Cílem je poskytnout čtenářům stručný přehled o dotačních možnostech
v rámci Programu rozvoje venkova a nastínit eventuality postupů, vedoucích k jejich
získání. Součástí publikace jsou 4 případové studie, tedy popisy již realizovaných
projektů, při kterých bylo využito optimálních postupů, přinášející poznatky a
postřehy úspěšných žadatelů.
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Rozcestník

plocha v tis. ha

Na úsvitu lidských dějin stála příroda čistá, bohatá, nedotčená, někdo by možná řekl
panenská. Příroda byla u zrodu všeho živého, dala člověku oheň, půdu, vodu,
vzduch… Její obrazy daly vzniknout prvním náboženstvím, základnímu stavebnímu
kamenu všech kultur, její dary zajistili lidské rase úrodu, obživu, v neposlední řadě
i moudrost. Souznění a respekt tak vedly k rozvoji člověka jako jednotlivce i celé
civilizace, od prvotního obhospodařování úrodných oblastí v okolí vodních toků,
přes postupnou domestikaci zvířat až po vznik a rozvoj průmyslu.
Člověk si velice rychle zvykl neomezeně brát a využívat těchto darů, požitků a zásob.
A právě v této souvislosti je často zmiňována otázka tempa. S nárůstem počtu
obyvatel zároveň vzrůstají požadavky na spotřebu, jsme tedy v situaci, kdy bereme
více, než vracíme. Samozřejmě rozvoj techniky a technologií nelze zastavit, a je to tak
správně, stejně tak jen těžko omezíme spotřebu (můžeme však být přinejmenším
šetrnější). Je však
vhodné či dokonce
Využití zemědělské půdy v letech 1970-2007
nezbytně nutné, aby
4 750
půda
ustupovala
svému primárnímu
4 500
účelu, tedy chovu
4 250
a pěstitelství? Půda je
zdrojem jedinečným,
4 000
omezeným a zejména
3 750
nenahraditelným – je
proto potřeba se na
3 500
tuto
problematiku
3 250
zaměřit více než kdy
jindy,
například
3 000
prostřednictvím
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Zemědělská půda
Programu
rozvoje
Rok
Orná půda
venkova.
Zdroj: ČSÚ

Chtěli byste vrátit přírodě část dluhu, máte nápad jak zlepšit zemědělské podnikání,
ale chybí Vám potřebné finanční prostředky? Je tento sen inovativní, ekologický,
přínosný a rozvojový? Rádi byste dosáhli na alespoň malou část z „miliardového“
balíku finančních prostředků Evropské unie pro Váš podnikatelský záměr z oblasti
zemědělství, potravinářství nebo lesnictví? Pokud odpovídáte že ano, potom by měla
tato publikace pomoci zodpovědět první a nejdůležitější otázky spojené se získáním
potřebné finanční dotace.
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Jak se rychle zorientovat

Identifikace
žadatele

Dle kroku 2

Výběr
dotačního
opatření

Dle tabulek

Získání
informací

Dle kroku 4

Příprava
žádosti

Dle kroku 5

Rozhodnutí
o podání
žádosti

Žádost
zpracujete
vlastními
silami

Sami podáte
žádost

Dle kroku 6

Žádost
zpracuje
agentura

Žádost
zpracuje
firma

Dodáte
pouze
potřebné
podklady

Dodáte
pouze
potřebné
podklady

Podání
žádosti

Podání
žádosti

Vyhodnocení
žádosti
(SZIF)
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Krok první: Projektový záměr
Pokud jste se rozhodli svůj sen uskutečnit, je právě ten správný čas zformulovat
projektový záměr. Jednoduše řečeno se jedná o to, převést Vaše myšlenky, cíle
a nápady na papír a uspořádat je do publikovatelné a přehledné formy. Návodů jak
tohoto docílit je jistě celá řada a jen těžko lze doporučit ten zaručeně nejjednodušší
a správný postup. Každý projekt, každá myšlenka a vize je unikátní a specifická.
I přesto platí jisté obecné zásady, které je dobré dodržet a jejichž opomenutí by
mohlo mít v konečném důsledku fatální následky. Při tvorbě projektového záměru
pamatujte zejména na toto:
•
•
•
•
•
•

Definujte společenské dopady projektu, jeho pozitivní i negativní důsledky
pro okolí i cílové skupiny
Určete si, jaké příčiny společenských problémů chcete s využitím veřejných
prostředků odstranit.
Váš projekt budou posuzovat nezávislí experti a odborníci na danou
problematiku, je tedy nutné dobře argumentovat a zdůvodňovat, proč má být
podpořen právě Váš projekt
Snažte se vidět problém z více úhlů pohledu
Pamatujte, že příjem veřejných prostředků má mnoho pravidel a omezení,
nepřeceňujte tedy své možnosti a konečné cíle určujte tak, aby byla zaručena
jejich skutečná realizovatelnost.
Zejména neopomeňte tu skutečnost, že projekt budete muset předfinancovat
z vlastních zdrojů, zajistěte si tedy s předstihem dostatek peněžních
prostředků.

Dobře formulovaný záměr a myšlenky v něm obsažené, jsou klíčem k úspěšnému
získání finanční podpory (můžete mít sebelepší nápady a představy, ale pokud je
nedokážete jednoznačně vyjádřit a stanovit cíle a postupy realizace, zůstane Vám
„brána“ k penězům zavřená).
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Krok druhý: Kdo jsem ?
Pro účely co možná nejsnadnější a nejpřehlednější orientace v této publikaci je
potřeba učinit první „krok správným směrem“ a tím je určení (identifikace) uživatele,
tedy potencionálního žadatele a příjemce dotace. Pro připomenutí uvádíme, že ne
každý žadatel může být vhodným žadatelem a ne každý subjekt může být
oprávněným příjemcem toho či onoho opatření nebo podopatření v rámci Programu
rozvoje venkova 2007 – 2013. Je tudíž nezbytně nutné dobře si rozmyslet a pečlivě
uvážit odpovědi na otázky, kterými se co možná nejpřesněji určíte: Jste zemědělský
podnikatel? Jste mladý zemědělský podnikatel? Chcete požádat o dotaci jako
soukromá osoba nebo jako sdružení soukromých osob? apod. Uvědomte si,
že například podnikatel dle definice evropské legislativy nemusí být totožný
s výkladem tohoto pojmu podle práva v ČR.
Jako pomoc by mohly posloužit stručné charakteristiky vybraných kategorií příjemců,
které jsou pro Program rozvoje venkova relevantní a jejichž popis je uveden níže.
Správná identifikace Vám dopomůže k přesnější orientaci v publikaci a přispěje tak
k rychlejšímu získání potřebných informací.

Definice vybraných kategorií:
Klíčovým a často zmiňovaným termínem je
„zemědělský podnikatel“.
Zjednodušeně by se toto dalo přeformulovat jako podnikatel působící a sledující své
ekonomické zájmy v oblasti zemědělství. Vyvstávají zde ovšem otázky přesného
vymezení pojmů, chápaných jednotlivci dle jejich vlastních prožitků, zkušeností
i znalostí. Myslíte si, že je drobný včelař zemědělským podnikatelem? Je chov dostihových
koní považován za zemědělskou výrobu?
Správná a jednoznačná definice přímo vychází ze zákona č. 252/1997 Sb.
(o zemědělství), který byl několikrát novelizován a upravován– patrně nejvýznamněji
nálezem ústavního soudu č. 409/2006. Zákon hovoří takto:
Zemědělským podnikatelem je osoba podnikající podle zákona č.252/1997 Sb.
(zákon o zemědělství; ve znění pozdějších předpisů), tedy fyzická nebo právnická
osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou
činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku,
za podmínek stanovených zákonem.
Pokud se jedná o fyzickou osobu, musí splňovat tyto nutné podmínky:
• Dosažení věku 18 let,
• Způsobilost k právním úkonům,
• Trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana České republiky nebo
o občana členského státu Evropské unie,
• Pohovor před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou
působností - prokázání základní znalosti jazyka českého, nejedná-li se
o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie;
Splnění skutečností uvedených ve výše uvedených bodech u právnické osoby musí
prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem pro účely tohoto
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zákona je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která odpovídá za řádný
provoz podnikání a která je ve smluvním vztahu k zemědělskému podnikateli.

Důležitou skutečností, která by neměla být opomenuta, je povinnost evidence
zemědělského podnikatele. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat
v zemědělství je povinna se zaevidovat.
Zemědělského podnikatele zaeviduje místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu
zemědělského podnikatele (jde-li o fyzickou osobu), nebo sídlo zemědělského
podnikatele (jde-li o právnickou osobu).
Pokud se jedná o právnickou osobu a nelze-li územní působnost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo
prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci
zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.
A jak je to se zemědělskou výrobou? Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na
vodních plochách se rozumí :
•

•
•
•
•
•
•
•

rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování
zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro
technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých,
nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná
bez pozemků,
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za
účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat
k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,
pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích
vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na
základě jiného právního důvodu,
hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
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Mezi další, neméně důležité, kategorie potenciálních příjemců patří:
•

Mladý zemědělec – zemědělský podnikatel, který nedosáhl věku 40 let
a dosáhl minimální zemědělské kvalifikace. V případě, že je mladý zemědělec
v rámci právnické osoby, musí tento podnik řídit a zároveň se musí podílet
na základním jmění z více než 50%.

•

Končící zemědělský podnikatel - Fyzická nebo právnická osoba, která
provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost
vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku,
a zároveň ke dni podání žádosti dosahuje věku alespoň 55 let a v den podání
žádosti nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod, anebo
nesmí být o více než deset let mladší, než je běžný věk odchodu do důchodu;
a zároveň po dobu alespoň 10 kalendářních let před podáním žádosti
provozoval jako podnikatel zemědělskou výrobu, z toho nejméně poslední tři
kalendářní roky vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v převáděném
zemědělském podniku.

•

FO nebo PO, obec nebo sdružení obcí hospodařící v lesích – lesy jsou ve
vlastnictví soukromých osob (nebo jejich sdružení), nebo jsou ve vlastnictví
obcí (nebo jejich sdružení).

•

FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví – které mají
méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. €
(dle doporučení Komise 2003/361/ES).

•

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu – výrobce,
který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. má
méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nižší než korunový ekvivalent 200 mil
€. Výrobce je definován zákonem 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
nebo 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a zároveň je uveden
v Příloze I Smlouvy o založení ES, s výjimkou produktů rybolovu.

•

Výrobce krmiv – výrobce, který splňuje definici drobného, malého nebo
středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nižší než
korunový ekvivalent 200 mil €. Výrobce je definován zákonem 91/1996 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, a zároveň je uveden v Příloze I Smlouvy
o založení ES, s výjimkou produktů rybolovu.

•

Zemědělský podnikatel vyrábějící potraviny nebo suroviny pro lidskou
spotřebu – výrobce, který splňuje definici drobného, malého nebo středního
podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nižší než korunový
ekvivalent 200 mil €. Výrobce je definován zákonem 110/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, nebo 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
a zároveň je uveden v Příloze I Smlouvy o založení ES, s výjimkou produktů
rybolovu a zároveň splňuje definici zemědělského podnikatele.
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•

Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými
prvovýrobci - předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo
služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých
se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Našli jste se?

Krok třetí: Jak si správně vybrat?
Zkusme se nyní detailněji zaměřit na způsob financování Vašeho záměru, tedy jakým
způsobem získat potřebné finanční prostředky. Publikace je zaměřena na nejvíce
rozšířený způsob, kterým je získání dotace. Zjednodušeně lze říci, že dotace je
poskytnutí jistého množství finančních prostředků z veřejných zdrojů (rozpočet státu,
obce, kraje), nebo fondů. Ve většině případů se jedná o účelově vázané prostředky
na úhradu uznatelných nákladů projektu. Obecně se rozlišují dva druhy dotace:
Nárokové dotace
Již z názvu je patrné, že při splnění stanovených podmínek lze tyto dotace nárokovat.
Zpravidla se jedná o přímé platby na hektar obhospodařované půdy, chov dobytka či
pěstování stanovených plodin.
Příkladem:
• SAPS – jedná se o jednotnou platbu na plochu, kdy je jednou z nutných
podmínek dodržení minimální výměry, který činí v součtu všech půdních
bloků/dílů 1 hektar. Zároveň tato půda musí být zařazena v Evidenci využití
zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS)
• Top-Up – doplňková platba poskytovaná k SAPS, která pokrývá rozdíl mezi
výší plateb na plochu v ČR a v ostatních členských státech EU.
• Oblasti LFA – podpora v lokalitách, označovaných jako „méně příznivé
oblasti“, které jsou specifické přírodním znevýhodněním, způsobeným
klimatickými či geografickými jevy. Tyto oblasti se tak vyznačují zvýšenou
svažitostí terénu, nižší úrodností a (nebo) vyšší nadmořskou výškou.
• Oblasti Natura 2000 - jedná se o soustavu chráněných území, kterou vytvářejí
na svých územích všechny členské státy EU. Primárním úkolem soustavy je
zajištění ochrany nejcennějších, nejvíce ohrožených, vzácných či
endemických druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť. Soustava je
tvořena ptačími oblastmi (Speciál Protection Areas) a evropsky významnými
lokalitami (Sites of Community Importace)
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Nenárokové dotace
Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013 je svou strukturou a detailní
členitostí poměrně nepřehledný dokument a orientace v něm se může stát časově
náročnou záležitostí. Naší snahou je jeho zjednodušení, aniž by přitom byly
opomenuty skutečnosti a informace nezbytně nutné pro správný výběr vhodného
a relevantního opatření. Pokud jste prošli předešlými kroky, stanovili jste důležitá dvě
kritéria (tedy kdo jste a jaký máte záměr), dle kterých můžete vybírat z vhodných
dotačních možností tohoto programu. V následujících tabulkách je uveden přehled
jednotlivých opatření, případně podopatření v rámci prioritních os I, II a III. Poté
co jste úspěšně dokončili první krok a identifikovali jste se v sektoru zemědělství,
můžete nyní začít s vyhledáváním jednotlivých titulů, určených právě pro Vás.
Vhodným způsobem může být selekce dle názvu (vždy druhý sloupec tabulky) nebo
podle oprávněného příjemce podpory (vždy čtvrtý sloupec tabulky).
Při výběru vycházejte z projektového záměru, z jeho podstaty a plánovaných cílů.
Snažte se předejít opačnému postupu, tedy nejprve si vybrat dotační opatření
a podle něj posléze vypracovat projekt. Tento způsob opravdu není doporučovaný
a často může skončit tím, že při snaze maximálně se přiblížit danému opatření
nakonec vytvoříte něco, co jste při prvotním plánování ani nechtěli a co vlastně ani
nepotřebujete.
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Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

% z osy
Priorita
85,21%
1.1 – Modernizace, inovace a kvalita
Vytvořit
silné
zemědělsko-potravinářské
odvětví,
modernizovat
zemědělské
Cíl
podniky, zavádět inovace a zvýšit kvalitu produktů
Opatření I.1.1
Modernizace zemědělských podniků
35,40%
I.1.2.
Investice do lesů
10,13%
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
I.1.3.
14,57%
produktům
I.1.4
Pozemkové úpravy
23,12%
I.2.1
Seskupení producentů
1,99%
Priorita
14,79%
1.2 - Přenos znalostí
Vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, rozšířit vzdělávání a
Cíl
poradenství a snížit věkový průměr pracovníků v zemědělství
Opatření I.3.1
Další odborné vzdělávání a informační činnost
1,49%
I.3.2
Zahájení činnosti mladých zemědělců
6,86%
I.3.3
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
4,08%
I.3.4
Využívání poradenských služeb
2,35%
Celková finanční alokace z veřejných zdrojů pro osu I – 840 522 497 €.
K březnu roku 2009 bylo prozatím schváleno téměř 4 000 projektů v úhrnné výši 6,8
mld. korun. Při výpočtu byl použit kurz 27,64 Kč/Euro

Čerpání finančních prostředků - osa I v korunách
16 395 113 792

6 836 928 025

Vyčerpáno
Zbývá vyčerpat
Zdroj dat: SZIF

17

OSA I
Číslo

Název

Cíle

Oprávnění
příjemci podpory

Způsobilé výdaje

Forma a výše
podpory

Částka
zp.výdajů
na 1
projekt

I.1.1.1

Modernizace
zemědělských
podniků

Zlepšení
ekonomické
výkonnosti
podniků
prostřednictvím
lepšího
využití produkčních faktorů. Zvýšení
konkurenceschopnosti

Podnikatelský
subjekt
vlastněný
převážně
prvovýrobci, Zemědělský (i
mladý) podnikatel

Investice do zemědělských
staveb a techniky pro
rostlinnou i živočišnou
výrobu

Příspěvek na vynaložené
100 tis. - 30 mil.
způsobilé výdaje max.: 60%
Kč
mladým zemědělcům v
oblastech LFA; 50% ostatním
zemědělcům v oblastech LFA;
50% mladým zemědělcům
mimo oblasti LFA; 40%
ostatním zemědělcům mimo
oblasti LFA.

I.1.1.2

Spolupráce při
vývoji nových
produktů,
postupů a
technologií
(resp. Inovací) v
zemědělství

Využívání tržních příležitostí díky
inovacím; Restrukturalizace a rozvoj
technického potenciálu a podpora
inovačních procesů; Zvýšení
konkurenceschopnosti.

Podnikatelský
subjekt
vlastněný
převážně
prvovýrobci, Zemědělský (i
mladý) podnikatel

investice spojené s
vývojem a aplikací nových
zemědělských postupů a
technologií v rostlinné i
živočišné výrobě

Příspěvek na vynaložené
100 tis. - 30 mil.
způsobilé výdaje max.: 60%
Kč
mladým zemědělcům v
oblastech LFA; 50% ostatním
zemědělcům v oblastech LFA;
50% mladým zemědělcům
mimo oblasti LFA; 40%
ostatním zemědělcům mimo
oblasti LFA.
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I.1.1.3

Založení
porostů rychle
rostoucích
dřevin pro
energetické
využití

Zajištění stabilnější finanční situace
zemědělských farem změnou struktury
příjmů formou
diverzifikace podnikatelských aktivit,
tím zároveň zajištění vyšší
konkurenceschopnosti
zemědělského podniku.

Zemědělský (i mladý)
podnikatel

Příspěvek na vynaložené
způsobilé výdaje max.: 60%
mladým zemědělcům v
oblastech LFA; 50% ostatním
zemědělcům v oblastech LFA;
50% mladým zemědělcům
mimo oblasti LFA; 40%
ostatním zemědělcům mimo
oblasti LFA.

I.1.2.1

Lesnická
technika

Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních
příležitostí.
Zlepšení zpracování a marketingu
surovin.
Zlepšení infrastruktury.
Využívání tržních příležitostí díky
inovacím.
Restrukturalizace a rozvoj technického
potenciálu a podpora inovačních
procesů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Fyzická nebo právnická
osoba, obec nebo jejich
družení hospodařící v
lesích, které jsou ve
vlastnictví soukromých
osob nebo jejich sdružení,
nebo jsou ve vlastnictví
obcí nebo jejich
sdružení

Pořízení strojů a zařízení
pro budování a údržbu
lesních cest, stezek a
chodníků,
meliorací, hrazení bystřin,
retenčních nádrží, zařízení
pro turistiku a strojů a
zařízení
sloužících pro obnovu a
výchovu lesních porostů a
prvotní zpracování dříví
ekologickými
technologiemi

přímá nenávratná dotace
20 000 - 15 mil.
formou příspěvku na
Kč
vynaložené způsobilé výdaje,
a to maximálně
do výše 50 % způsobilých
výdajů

I.1.2.2

Technické
vybavení
provozoven

Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních
příležitostí.
Zlepšení zpracování a marketingu
surovin.
Zlepšení infrastruktury.
Využívání tržních příležitostí díky
inovacím.
Restrukturalizace a rozvoj technického
potenciálu a podpora inovačních
procesů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Fyzické nebo právnické
osoby podnikající v
lesnictví nebo souvisejícím
odvětví, které mají
méně než 10 zaměstnanců
a jejichž roční obrat je nižší
než 2 mil. € (dle
doporučení Komise
2003/361/ES)

Pořízení a modernizace
technologií , které umožní
zpracování a využití
zůstatkové biomasy pro
energetické a jiné účely,
vybudování, modernizace
malokapacitních
venkovských provozů,
které budou
produkovat výrobky s
větším podílem přidané
hodnoty.

přímá nenávratná dotace
20 000 - 10 mil.
formou příspěvku na
Kč
vynaložené způsobilé výdaje,
a to maximálně
do výše 50 % způsobilých
výdajů
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I.1.2.3

Lesnická
infrastruktura

Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních
příležitostí.
Zlepšení zpracování a marketingu
surovin.
Zlepšení infrastruktury.
Využívání tržních příležitostí díky
inovacím.
Restrukturalizace a rozvoj technického
potenciálu a podpora inovačních
procesů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Fyzická nebo právnická
osoba, obec nebo jejich
družení hospodařící v
lesích, které jsou ve
vlastnictví soukromých
osob nebo jejich sdružení,
nebo jsou ve vlastnictví
obcí nebo jejich
sdružení

výstavba, modernizace,
rekonstrukce a celkové
opravy - lesních cest nad 2
m šíře, včetně
souvisejících objektů; upravujících vodní režim v
lesích, včetně souvisejících
objektů; - ostatních
infrastrukturních objektů

přímá nenávratná dotace 100 60 000 - 20 mil.
% způsobilých výdajů
Kč.

I.1.3.1

Přidávání
hodnoty
zemědělským a
potravinářským
produktům

Zlepšení zpracování a marketingu
surovin a výrobků (popř. produktů).
Využívání tržních příležitostí díky
inovacím. Restrukturalizace a rozvoj
technického potenciálu a podpora
inovačních procesů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Výrobce potravin nebo
surovin určených pro
lidskou spotřebu, výrobce
krmiv, zemědělský
podnikatel, který splňuje
definici
drobného, malého nebo
středního podniku;

Stavební a technologické
investice - zlepšení
produktů a jejich kvality,
vývoj a aplikace nových
produktů

formou příspěvku na
100 tis. - 30 mil.
vynaložené způsobilé výdaje, Kč
a to maximálně
do výše: 50 % způsobilých
výdajů projektu; 25 %
způsobilých výdajů projektu
u podniků, na něž se
nevztahuje definice
drobného,
malého a středního podniku,
a které mají méně než 750
zaměstnanců nebo obrat
menší
než 200 mil. EUR.

I.1.3.2

Spolupráce při
vývoji nových
produktů,
postupů a
technologií
(resp.
inovací) v
potravinářství

Zlepšení zpracování a marketingu
surovin a výrobků (popř. produktů).
Využívání tržních příležitostí díky
inovacím. Restrukturalizace a rozvoj
technického potenciálu a podpora
inovačních procesů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Výrobce krmiv; výrobce
potravin nebo surovin
určených pro lidskou
spotřebu; zemědělský
podnikatel

Náklady na spolupráci při
vývoji nových produktů,
postupů a technologií před
využitím k obchodním
účelům.

formou příspěvku na
minimálně 200
vynaložené způsobilé výdaje, tis. Kč
a to maximálně
do výše 50 % způsobilých
výdajů projektu.
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I.1.4

Pozemkové
úpravy

Zlepšení infrastruktury včetně zajištění
přístupnosti pozemků.
Restrukturalizace pozemků a rozvoj
půdního potenciálu.Vývoj rozsahu
realizovaných KPÚ.
Zvýšení konkurenceschopnosti.
Zlepšení životního prostředí a krajiny.

Pozemkové úřady

Realizace plánů společných přímá nenávratná dotace zařízení na základě
100 % způsobilých výdajů
schváleného návrhu
pozemkových úprav;
Geodetické projekty

300 tis. - 50 mil.
Kč.

I.2.1

Seskupení
producentů

Zajištění žádané úrovně odbytových
uskupení v nových členských státech.
Podpora nových členských států v
oblasti přizpůsobení se evropskému
trhu.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

všichni členové seskupení
producentů jsou fyzickými
nebo právnickými
osobami, které
produkují výrobky spadající
do nezpracovaných
zemědělských komodit

Založení organizace
výrobců nebo založení
seskupení organizací
výrobců (viz tabulka 1)

viz tabulka 1

I.3.1

Další odborné
vzdělávání a
informační
činnost

Zajištění vzdělávání a znalostí v
technické i ekonomické oblasti. Rozvoj
znalostí a zvýšení lidského potenciálu.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Fyzická nebo právnická
osoba, která má vzdělávání
v předmětu činnosti.
Konečnými příjemci
(uživateli) dotace na Další
odborné vzdělávání a
informační činnost jsou
zemědělci, potravináři a
osoby hospodařící v lesích.

Podporu lze poskytnout na přímá nenávratná dotace ve
zabezpečení a provádění
výši 100 % způsobilých
vzdělávacích a
výdajů.
informačních aktivit
včetně konzultací a praxe,
které odpovídají účelu
podpory.

200 tis. - 1 mil.
Kč

I.3.2

Zahájení
činnosti
mladých
zemědělců

Podpora mladých zemědělců a
strukturálních změn.
Rozvoj znalostí a zvýšení lidského
potenciálu.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Zemědělský podnikatel,
který nedosáhl věku 40 let
a zahajuje zemědělskou
činnost poprvé. V případě,
že mladý zemědělec
zahajuje činnost v rámci
právnické osoby, musí
tento podnik
řídit a zároveň se podílet na
základním jmění z více než
50 %.

investice do zemědělských
staveb, techniky a
technologií pro živočišnou i
rostlinnou výrobu, nákup
půdy, investice do techniky
pro údržbu a tvorbu krajiny

max. 40 000 €
za období 2007
- 2013

viz tabulka 1

Podpora bude poskytnuta ve
dvou splátkách, a to po
schválení žádosti a po
posouzení realizace
podnikatelského záměru.
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I.3.3

Předčasné
ukončení
zemědělské
činnosti

Dosažení podstatných strukturálních
změn v rámci sektoru zemědělství.
Rozvoj znalostí a zvýšení lidského
potenciálu.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Postupitel - zemědělský
podnikatel, který ukončí
veškerou podnikatelskou
činnost v zemědělství a
zároveň splňuje podmínky
pro poskytnutí podpory

Finanční podpora
předčasného ukončení
činnosti.

1 roční dotace max. po dobu
15 let

I.3.4

Využívání
poradenských
služeb

Zlepšení trvale udržitelného
managementu podniku. Zlepšení a
usnadnění managementu a zlepšení
výkonu díky dalšímu rozvoji lidského
potenciálu. Rozvoj znalostí a zvýšení
lidského potenciálu. Zvýšení
konkurenceschopnosti.

Zemědělský podnikatel;
fyzická nebo právnická
osoba hospodařící v lesích,
které jsou ve vlastnictví
soukromých osob nebo
jejich sdružení, nebo ve
vlastnictví obcí nebo jejich
sdružení.

Podporu lze poskytnout
jako příspěvek na nákup
poradenských a
konzultačních služeb, které
odpovídají účelu podpory.

Přímá nenávratná dotace,
podpora za poskytnuté
poradenské služby bude
poskytována max. do výše
80 % způsobilých výdajů.

roční podpora
75 000 +
4700*počet
hektarů

1 500 €
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Tabulka 1

Pořadí roku od data Maximální výše roční podpory (vyjádřená v
uznání seskupení procentech z roční produkce uvedené na trh)
producentů
v případě, že tato roční produkce uvedená na
trh nepřesahuje částku 1 mil. EUR:

Maximální výše roční podpory (vyjádřená v
procentech z roční produkce uvedené na trh)
v případě, že tato roční produkce uvedená na
trh přesahuje částku 1 mil. EUR:

1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok

2,5 % maximálně však 100 tis. EUR
2,5 % maximálně však 100 tis. EUR
2,0 % maximálně však 80 tis. EUR
1,5 % maximálně však 60 tis. EUR
1,5 % maximálně však 50 tis. EUR

5%
5%
4%
3%
2%

Forma a výše podpory
Podpora bude mít formu přímé nenávratné dotace na založení organizací výrobců nebo založení seskupení
organizací výrobců a na zajištění jejich fungování v průběhu pěti let počínaje datem uznání seskupení
producentů.

23

Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa II - Zlepšování životního prostředí a krajiny
% z osy
2.1
Biologická
rozmanitost,
zachování
a
rozvoj
zemědělských
a
lesnických
Priorita
80,10%
systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin
Podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k
Cíl
biologické rozmanitosti a podpora vhodných zemědělských systémů pro zachování
venkovské krajiny. Podpora ochrany životního prostředí na zemědělské půdě a v
lesních oblastech s vysokou přírodní hodnotou
Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodňování poskytované v horských
oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných
oblastech
35,69%
II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a Rámcové
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES - Platby v rámci Natury
2000 na zemědělské půdě
0,33%
II.1.3.1 Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné k životnímu
prostředí (vč. ekologického zemědělství a integrované produkce)
13,69%
II.1.3.2 Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních porostů
28,95%
II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích
0,63%
II.2.3 Lesnicko-environmentální platby
0,81%
Priorita 2.2 - Ochrana vody a půdy
14,76%
Ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů
Cíl
prostřednictvím opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné
používání zemědělského půdního fondu.
Opatření II.1.3.3 Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu
11,99%
II.1.2.2 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a Rámcové
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES - Rámcové směrnice pro
vodní politiku 2000/60/ES (WFD)
2,77%
Priorita 2.3 - Zmírňování klimatických změn
5,14%
Podpory využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím stávajícího lesního
Cíl
potenciálu a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa
Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy
3,56%
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesů
1,58%
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Celková finanční alokace z veřejných zdrojů pro osu II - 1 945 738 851 €
K březnu roku 2009 bylo prozatím schváleno téměř 10 000 projektů v úhrnné výši 4,7
mld. korun. Při výpočtu byl použit kurz 27,64 Kč/Euro

Čerpání finančních prostředků - osa II v korunách

49 034 171 836

4 746 050 006

Vyčerpáno
Zbývá vyčerpat
Zdroj dat: SZIF
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OSA II
Číslo

II.1.1

II.1.2.1

II.1.2.2

II.1.3.1

Název

Cíle

Oprávnění
příjemci podpory

Způsobilé výdaje

Platby za přírodní
znevýhodnění
poskytované
v
horských oblastech a
platby poskytované v
jiných
znevýhodněných
oblastech (LFA)
Platby v rámci NATURA
2000 na zemědělské
půdě

Přispět
k
zemědělskému
využívání
půdy
ve
znevýhodněných
oblastech.
Trvale
udržitelné
využití
zemědělské
půdy.
Zlepšení
životního prostředí a krajiny.

Zemědělský
podnikatel, Kompenzace za činnosti v platba poskytovaná jako 91 - 157 €/ha
který splňuje kritéria pro oblasti zemědělství v méně sazba v Kč na hektar
vstup do opatření a plní příznivých oblastech (LFA) oprávněné plochy
podmínky
poskytnutí
podpory

Ochrana biodiverzity, zejména :
1. populací ptactva, 2. ZPF s
vysokou přírodní hodnotou, 3.
druhové
skladby
porostů.
Trvale
udržitelné
využívání
zemědělské půdy a ochrana
ostatních
přírodních
zdrojů
(zejména vodních zdrojů).

Zemědělský
podnikatel,
který splňuje kritéria pro
vstup do opatření a plní
podmínky
poskytnutí
podpory

100% kompenzace ztráty
příjmů ze snížené produkce
z důvodu zákazu hnojení
ve stanovených oblastech.

Forma a výše
podpory

Částka
zp.výdajů
na 1
projekt

Dotace má formu platby 3355 Kč/ha
poskytované jako sazba v Kč
na hektar travního porostu v
území Natura 2000 v 1. zóně
NP a CHKO

Rámcová směrnice pro Toto podopatření bude dopracováno v souladu s článkem 38 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 kraji podle jejich územní působnosti do 22. 12.
vodní
politiku
2009.
2000/60/ES
Podopatření postupy Integrace
Zemědělský
podnikatel, Dotační tituly a) Ekologické 55 - 100% ztráty
71 - 849 €/ha
šetrné k životnímu agroenvironmentálních postupů který splňuje kritéria pro zemědělství
(EZ)
b) příjmů/vícenáklady
prostředí
v zemědělství, trvale udržitelné vstup do opatření a plní Integrovaná produkce (IP).
využití
zemědělské
půdy, podmínky
poskytnutí Náhrada za ekonomické
zlepšení životního prostředí a podpory
ztráty vzniklé systémem
krajiny.
hospodaření EZ a IP
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II.1.3.2

Podopatření
ošetřování
porostů

Podpora a zachování příznivé
travních extenzifikace
na
travních
porostech
využívaných
pro
zemědělskou produkci, údržba
kulturní
krajiny
pastevním
chovem zvířat, zvýšení populace
vybraných ptačích druhů

Zemědělský
podnikatel,
který splňuje kritéria pro
vstup do opatření a plní
podmínky
poskytnutí
podpory

Kompenzace ztrát příjmů
ze
snížené
produkce
způsobené
snížením
hnojení a dalšími vlivy.

Forma pevně stanovené 75 - 417 €/ha
sazby na hektar podle
zvoleného titulu a typu
managementu. 90 - 100 %
ztráty příjmů/víceníklady

II.1.3.3

Podopatření péče o a)
zpomalení
povrchového
krajinu
odtoku vod na orné půdě, b)
snížení rizika eroze půdy, c)
podpora rozvoje především
ptačích
společenstev,
d)
zvyšování
biologické
různorodosti
a
ekologické
stability krajiny.

Zemědělský
podnikatel,
který splňuje kritéria pro
vstup do opatření a plní
podmínky
poskytnutí
podpory

Ztráta příjmu z produkce
na orné půdě, dodatečný
náklad
na
pěstování
meziplodin,
dodatečné
náklady
(výsev
směsí,
založení travního porostu,
…)

Forma pevně stanovené 104 - 401 €/ha
sazby na hektar podle
zvoleného titulu a typu
managementu. 100% ztráty
příjmů/vícenáklady

II.2.1.1

První
zalesnění Rozšíření lesních porostů na
zemědělské půdy
zemědělské
půdě,
trvale
udržitelné
využití
lesní
a
zemědělské
půdy,
zlepšení
životního prostředí a krajiny.
Jedná se o dlouhodobé opatření,
které naplňuje cíle v průběhu
životaschopnosti lesního porostu
tzn. cca 60 let. V případě kratší
doby
závazku
by
hrozilo
nedodržení
stanovených
environmentálních cílů opatření.

Vlastník nebo nájemce
zemědělské půdy, sdružení
s
právní
subjektivitou
vlastníků nebo nájemců
zemědělské půdy.

1. První založení lesního
porostu na zemědělské
půdě.
2. Péči o založený lesní
porost po dobu pěti let.
3. Náhradu za ukončení
zemědělské činnosti na
zalesněném zemědělském
pozemku po dobu 15 let za
předpokladu,
že
zalesňovaný zemědělský
pozemek
byl
před
podáním
žádosti
o
poskytnutí
dotace
na
zalesnění
zemědělsky
obhospodařován.

Dotace má formu pevně
stanovené sazby na hektar,
podle
zvoleného
typu
managementu.
Příspěvek na založení činí
max. 70 % (80 % v LFA a
oblastech souvisejících s
prováděním
směrnice
2000/60/ES)
způsobilých
výdajů.

založení
porostu 1954 2961 €/ha, péče
o porost 437
€/ha/rok,
náhrada
za
ukončení
hospodaření
149
294
€/ha/rok
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II.2.2.1

Zachování
hospodářského
souboru
lesního
porostu z předchozího
produkčního cyklu

Zachování stávajícího lesního
hospodářského
souboru
s
bohatou
biodiverzitou
při
vypracování nového lesního
hospodářského plánu (na místo
jeho
přeměny
na
lesní
hospodářský soubor s nižší
ekologickou hodnotou).

soukromý vlastník lesního
pozemku,
sdružení
soukromých
vlastníků
lesních pozemků s právní
subjektivitou.

Podpora má charakter Sazba dotace činí 60 EUR na 1 60 €/ha/rok
sazby
na
technickou ha lesního pozemku na rok
jednotku.
Podpora
se
poskytne každoročně po
sjednanou dobu 20 let, ve
formě kompenzace újmy
vzniklé
ze
snížení
hospodářského
využití
lesů.

II.2.3.1

Zlepšování
skladby
porostů

druhové Posílením zastoupení dřevin,
lesních které se vyznačují vyšší tolerancí
ke škodlivým činitelům a
melioračními účinky na půdu,
optimálním
využíváním
produkčního
potenciálu
stanoviště. Pěstováním porostů
odpovídající
druhové
a
prostorové
skladby,
zajistit
udržení a rozvoj biodiverzity
lesních porostů.

subjekty
(fyzické
a
právnické osoby včetně
obcí a školních statků),
hospodařící
v
lesích
soukromých osob nebo
jejich sdružení nebo obcí a
jejich sdružení.

Podpora má charakter Dotace
se
sazby
na
technickou každoročně po
jednotku.
Podpora
se dobu 20 let.
poskytne
ve
formě
kompenzace újmy vzniklé
ze snížení hospodářského
využití lesů.

II.2.4.1

Obnova
lesního
potenciálu
po
kalamitách a zavádění
preventivních opatření

Vlastník nebo nájemce
pozemku
určeného
k
plnění funkcí lesa, sdružení
s
právní
subjektivitou
vlastníků nebo nájemců
pozemků
určených
k
plnění funkcí lesa.

mimořádná opatření při a Úhrada způsobilých výdajů
po
kalamitách ve výši 100%.
způsobených
biotickými
činiteli i abiotickými vlivy,
provádění preventivních
protipovodňových
opatření na drobných
vodních tocích apod.

Obnova lesního potenciálu po
kalamitách a/nebo zavedení
preventivních opatření v lesích,
trvale udržitelné využití lesní
půdy,
zlepšení
životního
prostředí a krajiny.

poskytne 20 - 97 €/ha/rok
sjednanou

28

Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova
Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova
% z osy
Priorita
3.1 - Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE 50,00%
Vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel
Cíl
venkova rozvojem a diverzifikací aktivit na venkově a podporou
venkovské turistiky, zajistit naplnění závazků ČR v oblasti využití OZE.
Opatření III.1.1
Diverzifikace činností nezemědělské povahy
22,50%
III.1.2
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
15,00%
III.1.3
Podpora cestovního ruchu
12,50%
Priorita
48,00%
3.2 - Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Cíl

Opatření

Priorita
Cíl

Opatření

Vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení a
vzhled vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s
místním prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj
venkovské infrastruktury s cílem rozvoje malého a středního podnikání
a zlepšit životní prostředí venkovských sídel.
III.2.1
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavenosti a
služby
39,00%
III.2.2
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
9,00%
2,00%
3.3 - Vzdělávání
Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce
venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit
používání informačních a komunikačních technologií
III.3.1
Vzdělávání a informace
2,00%

Celková finanční alokace z veřejných zdrojů pro osu III – 635 553 634 €. K březnu
roku 2009 bylo prozatím schváleno téměř 1 750 projektů v úhrnné výši 6,7 mld.
korun. Při výpočtu byl použit kurz 27,64 Kč/Euro
Čerpání finančních prostředků - osa III v korunách

10 896 269 544

6 670 432 900

Vyčerpáno
Zbývá vyčerpat
Zdroj dat: SZIF
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OSA III
Číslo

Název

Cíle

Oprávnění
příjemci podpory

Způsobilé výdaje

Forma a výše
podpory

Částka
zp.výdajů
na 1
projekt

III.1.1

Diverzifikace
činností
nezemědělské
povahy

Různorodost zemědělských aktivit ve
směru nezemědělské produkce, rozvoj
nezemědělské produkce a podpora
zaměstnanosti.
Různorodost
venkovské ekonomiky.Zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech a
diverzifikace ekonomických aktivit

fyzické a právnické osoby,
které
podnikají
v
zemědělské
výrobě
v
souladu se zákonem č.
252/1997
Sb.,
o
zemědělství,
ve
znění
pozdějších předpisů

Stavební obnova, nákup budov, Přímá
nenávratná min. 50 000 Kč.
strojů a technologií, zařízení dotace 40 - 60 %
provozoven,
projektová
a
technická dokumentace, výstavba
decentralizovaných zařízení pro
zpracování
a
využití
obnovitelných zdrojů paliv a
energie

III.1.2

Podpora
Různorodost zemědělských aktivit ve
zakládání
směru nezemědělské produkce, rozvoj
podniků a jejich nezemědělské produkce a podpora
rozvoje
zaměstnanosti.
Různorodost
venkovské ekonomiky. Zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech a
diverzifikace ekonomických aktivit.

FO a PO z kategorie
mikropodniků.Podnikatel
v zemědělství - pouze u
projektů zaměřených na
výstavbu
decentralizovaných
zařízení
pro
využití
obnovitelných zdrojů paliv
a energie.

Stavební obnova, nákup budov, Přímá
nenávratná min. 50 000 Kč.
strojů a technologií, zařízení dotace 50 - 60 %
provozoven,
projektová
a
technická dokumentace, výstavba
decentralizovaných zařízení pro
zpracování
a
využití
obnovitelných zdrojů paliv a
energie

III.1.3

Podpora
Různorodost zemědělských aktivit ve
cestovního ruchu směru nezemědělské produkce, rozvoj
nezemědělské produkce a podpora
zaměstnanosti.
Různorodost
venkovské ekonomiky. Zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech a
diverzifikace ekonomických aktivit.

Zemědělský podnikatel FO i PO, nezemědělský
podnikatel pouze pokud
činnost zahajuje, nebo má
kratší
než
dvouletou
historii
a
neziskové
organizace
(včetně
zájmových sdružení a
spolků)
s
právní
subjektivitou.

Stavební obnova a výstavba Přímá
nenávratná min. 50 000 Kč.
malokapacitních
ubytovacích dotace 30 - 90 %
zařízení, budování koupališť,
výstavba zařízení služeb pěší
turistiky, vodáctví a lyžování
apod.,značení cest a stezek, nákup
a výsadba zeleně, nákup budov,
strojů a technologií
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III.2.1.1

Obnova a rozvoj Zlepšení základních služeb a rozvoj
vesnic
investic
zajistí
vyšší
atraktivitu
venkovských oblastí. Zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech.
Zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech
a
diverzifikace
ekonomických aktivit

Obce,
sdružení
obcí,
neziskové organizace s
právní subjektivitou včetně
církví a jejich organizací,
zájmová
sdružení
právnických osob.

Stavební obnova, budov a ploch - Přímá
nenávratná min. 50 000 Kč.
případně
nová
výstavba dotace 30 - 90 %
související s vodohospodářskou
infrastrukturou,
ČOV;
nákup
budov,
strojů,
technologie,
zařízení, vybavení, hardware,
software v souvislosti s projektem,
nákup a výsadba veřejné zeleně,
parkové úpravy v obci, nákup
nezbytné techniky pro údržbu
zeleně pro obce, zpracování
územně plánovací dokumentace
obce.

III.2.1.2

Občanské
Zlepšení základních služeb a rozvoj
vybavení a služby investic
zajistí
vyšší
atraktivitu
venkovských oblastí. Zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech.
Zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech
a
diverzifikace
ekonomických aktivit

Obce,
sdružení
obcí,
neziskové organizace s
právní subjektivitou včetně
církví a jejich organizací,
zájmová
sdružení
právnických osob.

III.2.2

Ochrana a rozvoj Rozvoj investic zajišťující vyšší
kulturního
atraktivitu
venkovských
oblastí.
dědictví venkova Zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech. Zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech a diverzifikace
ekonomických aktivit.

Obce,
sdružení
obcí,
neziskové organizace s
právní subjektivitou včetně
církví a jejich organizací,
zájmová
sdružení
právnických osob.

Nová výstavba, stavební obnova
budov a ploch sloužících zajištění
občanského vybavení, nákup
budov ve spojitosti s projektem,
nákup
zařízení,
vybavení,
hardware, software, infrastruktura
spojená
se
zavedením
vysokorychlostního internetu.
Zpracování studií, plánů, soupisů,
map a jiné dokumentace,
stavební obnova památkových
budov a ploch, revitalizace
historických parků, zahrad a alejí,
nákup budov, strojů, zařízení,
vybavení, hardware, software,
investice na realizaci výstavních
expozic, muzeí s nabídkou
místních zajímavostí.

Přímá
nenávratná min. 50 000 Kč.
dotace 30 - 90 %

Přímá
nenávratná min. 50 000 Kč.
dotace poskytovaná v
režimu
de-minimis;
max. 90 %
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III.3.1

Vzdělávání
informace

a Posílení lidského potenciálu jako
základní
podmínky
pro
místní
ekonomiku a zajištění místních služeb.
Zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech. Zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech a diverzifikace
ekonomických aktivit

Obce,
sdružení
obcí,
neziskové organizace s
právní
subjektivitou.
Uživatel: fyzické nebo
právnické osoby se zájmem
o zahájení nebo rozšíření
podnikání nebo působení
na
venkově
v rámci osy III.

Náklady spojené se zajištěním Přímá
nenávratná min. 50 000 Kč.
vhodných prostor, technické dotace v režimu dezabezpečení
techniky
a minimis, max. 100%
technologie, nákup kancelářských
potřeb v nezbytné míře, výdaje
spojené s vlastní přípravou
vzdělávací akce, výdaje na
lektorskou,
administrativní,
propagační a informační činnost.
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Přílohy projektu
Doložení příloh k Vašemu projektu patří k tomu nejdůležitějšímu, s čím se při
přípravě Žádosti setkáte. Tato část bývá často podceňována, nelze se tedy divit
skutečnosti, že patří mezi nejčastěji uváděné důvody pro zamítnutí projektu. Chyby,
vyplývající zejména z prosté lidské nepozornosti anebo časové tísně, lze při zvýšené
pečlivosti a důslednosti zcela eliminovat, předejde se tak zbytečnému odmítnutí
projektu po jeho formální stránce. Je třeba mít na paměti, že řada povolení,
souhlasných stanovisek či usnesení vydávaných nejen státními institucemi má
omezenou dobu platnosti (stavební povolení; v případě technické/projektové
dokumentace vyjádření správců IS apod.), případně je k jejich získání potřeba delšího
časového období. Již při formulaci projektového záměru si řádně prostudujte přílohy,
které budete dokladovat a zajistěte si potřebné dokumenty s patřičným předstihem.
Podívejme se nyní konkrétněji na druhy příloh.
V úvodu je nutno poznamenat, že soupis požadovaných příloh není možno uvádět
konkrétně pro celý PRV. Každé opatření/podopatření vyžaduje doložení specifických
příloh přímo souvisejících s oblastí podpory, resp. zaměřením projektu (Energetický
audit dle vyhlášky č.213/2001 Sb., který je kupříkladu povinnou přílohou v případě
záměru III.I.2.b, zatímco v jiných záměrech být doložen nemusí). Přesný přehled je
uveden v Pravidlech (kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013) pro dané, Vámi
vybrané, opatření a konkrétní kolo příjmu žádostí (i tam se totiž vyskytují nejen
drobné, ale výjimečně i zásadní rozdíly).
Kdy se přílohy předkládají?
Z časového hlediska můžeme předkládání přílohy rozdělit do čtyř období
•

•
•

•

Období 1: Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci – ty je
nutno doložit vždy podle seznamu uvedeného ve specifické části Pravidel pro
dané opatření. Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
– tyto nejsou striktně vyžadovány, ovšem pokud je to možné, doporučujeme
je doložit.
Období 2: Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody – tedy v době,
kdy jste byli písemně seznámeni s tím, že Vaše žádost byla schválena a je
třeba stanovit podrobné podmínky pro realizaci Vašeho projektu.
Období 3: Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení
– období po skončení (fyzické) realizace projektu. Dotace bude převedena
bezhotovostním způsobem na speciálně vedený účet, a to zpětně - tj. po
předchozím předfinancování z vašich vlastních prostředků, případně
poskytnutého úvěru.
Období 4: Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu – doklady
sledující povinný monitoring výsledků projektu.

V obecné rovině je zpravidla vždy vyžadováno:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Výtisk projektu v rozsahu dle povinné osnovy (1. období).
Čestné prohlášení žadatele o pravdivosti poskytnutých údajů a situaci
žadatele z hlediska závazků ke státním institucím a další údaje.
Základní ekonomické informace pro posouzení finančního zdraví žadatele
(1. období).
V případě stavby odpovídající stavební povolení nebo ohlášení stavby
a kompletní projektová dokumentace stavby včetně snímku katastrální mapy
označující místo realizace projektu nebo čestné prohlášení v případě, že
stavba nevyžaduje uvedené dokumenty (1. období).
V případech požadavku mimořádného bodového zvýhodnění projektu
doklady o dosažené kvalifikaci a další specifické dokumenty (1. období).
Seznam příloh s uvedením počtu stran příloh (1. období).
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu
(2. období).
Doklady o vlastnictví pozemků nebo nemovitostí, případně dlouhodobá
nájemní smlouva (2.období).
Doklad o vedení (případně zřízení) bankovního účtu žadatele, na který bude
dotace převedena (2. období),
Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči
finančním úřadům (2. období),
Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (3. období),
Doklad k prokázání povinného monitorovacího indikátoru (4. období).
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Krok čtvrtý: Kde najdu další informace či pomoc?
Program rozvoje venkova je administrován a kontrolován Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF), což je akreditovaná platební agentura
– zprostředkovatel finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU
jsou poskytovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)
– Z tohoto fondu je financován Program rozvoje venkova, z Evropského
zemědělského záručního fondu (EAGF) a také z Evropského rybářského fondu (EFF).
Program rozvoje venkova, který čerpá finanční prostředky z EAFRD, nahradil
předchozí Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).
Prvotním zdrojem informací jsou tedy oficiální internetové stránky SZIFu na adrese
http://www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. Zde je program tématicky
uspořádán podle jednotlivých os i opatření, kde si můžete prohlédnout veškeré
dostupné upřesňující dokumenty. Najdete zde kompletní texty, které jsme se pokusili
touto publikací zjednodušit. Ke všem opatřením (resp. podopatřením) a jednotlivým
kolům příjmu Žádostí jsou zvlášť vydána tzv. „Pravidla pro poskytování dotace
v rámci PRV“, která Vám budou průvodcem při vyplňování projektové žádosti
o dotaci, tak i průvodcem pro realizaci a administrativní zpracování Vašeho projektu.
Pravidla můžete z uvedeného internetového zdroje stáhnout, nebo je obdržíte na
krajském pracovišti SZIF v tištěné podobě. Krajská pracoviště (kontaktní adresy
naleznete na konci publikace) Vám nabízejí velmi cenné informace, a proto určitě
využijte možnosti osobní konzultace. Nebojte se zeptat. Ptejte se na vše čemu
nerozumíte, čím si nejste jisti nebo máte jen pochybnosti.
Doporučené publikace:
• Program rozvoje venkova České Republiky na období 2007 – 2013,
Ministerstvo zemědělství, Praha 2008 (také ke stažení v elektronické podobě).
• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Ministerstvo
zemědělství, Praha 2008 (vydáváno pro jednotlivá opatření – pro Vás
nejdůležitější dokument)
• Příručka pro žadatele 2008, SZIF, Praha (Tato příručka je určena všem
subjektům, které se rozhodnou žádat o některou z plateb sdružených na
Jednotné žádosti (vhodná zejména pro Osu II)
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ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA týkající se resortu Ministerstva zemědělství
Pro každou z oblastí spadajících pod gesci Ministerstva zemědělství je stanovena celá
řada legislativních ustanovení (právních předpisů).
Rozdělení legislativy podle jednotlivých oblastí působnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potravinářská výroba
Rostlinné komodity
Půda a pozemkové úpravy
Pozemkový fond
Rostlinolékařská péče
Rybářství
Ochrana zvířat proti týrání
Myslivost
Lesní hospodářství
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství
Zemědělské školství, výzkum a vzdělávání
Strukturální politika a ekologie v zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond
Veterinární péče
Živočišné komodity
Vodní hospodářství

Základní přehled aktuálních legislativních ustanovení podle jednotlivých oblastí je
uveden na webových stránkách Ministerstva zemědělství: www.mze.cz. Plné znění
jednotlivých uvedených právních předpisů lze najít ve Sbírce zákonů uveřejněné na
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz.
Výčet platných právních předpisů je ale pro každou jednotlivou oblast natolik
rozsáhlý, že ho není možné zahrnout do této brožury.
Dalším informačním zdrojem nejen o legislativních ustanoveních je Státní
zemědělský a intervenční fond a jeho webové stránky: www.szif.cz.
V neposlední řadě je možné získat aktuální informace o nových legislativních
ustanoveních na webových stránkách krajských informačních středisek pro
zemědělství a venkov.
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Krok pátý: Žádost o dotaci podat či nepodat?
Rozhodnutí o tom, zda žádat o dotaci či nikoli je nejzávažnější. Je nutné si položit
otázku: „Realizoval bych projekt i bez dotace?“ nebo „Projekt je pro mě bez dotace
nemyslitelný.“ Nevýhodou každého žadatele totiž je, že mu s přípravou žádosti
o dotaci vznikají náklady (např. na vypracování žádosti, na stavební projektovou
dokumentaci, položkový rozpočet apod.). Tedy náklady vznikají již v době, kdy není
dopředu známo, zda projekt bude vůbec úspěšný.
Další finanční zátěž je spojena s tzv. předfinancováním. Dotaci obdržíte totiž až po
úplném skončení projektu, tzn. po realizaci stavby, nákupech a administrativním
vyúčtování. Do této doby je nutno zajistit krytí nákladů buď z vlastních zdrojů nebo
z úvěru.
Vzhledem k velkému počtu opatření a podopatření v rámci jednotlivých os Programu
rozvoje venkova, administrativní náročnosti zpracování jednotlivých žádostí
i k politickým a ekonomickým vlivům není možné podávat jednotlivé žádosti o dotaci
kdykoliv, tedy v kterékoliv době. Státní zemědělský intervenční fond, jako
administrátor a kontrolor Programu rozvoje venkova, vyhlašuje tzv. výzvy k podání
žádostí, ve kterých je přesně uvedeno, jaká konkrétní opatření budou v daném
časovém úseku podporována a je tedy možno v jejich rámci požádat o dotaci.
Na internetových stránkách SZIFu je volně přístupný harmonogram plánovaných
výzev (obvykle na několik týdnů až měsíců dopředu) a je tedy možné se na Vámi
zvolené opatření v klidu připravit. Pamatujte, že času není nikdy dost a většinu
potřebných úkonů lze připravit nebo zajistit před samotným vyhlášením
a zveřejněním výzvy. Začněte s přípravami co nejdříve a opravdu věřte, že takto
do budoucna ušetřený čas bude k nezaplacení.

37

Krok šestý: Jak si podat žádost o dotaci?
Samotné podání žádosti o finanční podporu z prostředků EU není tak složité, jak by
se mohlo na první pohled zdát. V praxi jsou nejpoužívanější zejména tyto způsoby:
•

•

Žadatel (příjemce podpory) vypracuje a podá žádost sám. Veškeré tiskopisy,
potřebné informace i vzorové dokumenty jsou volně přístupné na
internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.
Zřejmou výhodou tohoto postupu je fakt, že žadatel ušetří finanční
prostředky za možné dodatečné náklady, negativem je velká časová
náročnost a nutnost alespoň minimálních znalostí legislativy a procesních
postupů.
Žadatel se může obrátit na odborníky.

Regionální rozvojové agentury
Jsou sdružovány v České asociaci rozvojových agentur (ČARA) s celostátní
působností. Jednotlivé agentury, pracující na komerční bázi, jsou schopné zajistit
potřebné náležitosti, konzultace i samotné podání žádosti, aniž by žadatel přicházel o
drahocenný čas. Agentury zapojené v asociaci ČARA vykonávají svou činnost pod
záštitou příslušného krajského úřadu nebo ve velice těsné vazbě na něj, a tím je
zajištěna naprostá profesionalita a komplexnost nabízených služeb a činností.
Spolupráce bývá obvykle provedena na základě smlouvy o dílo nebo mandátní
smlouvy mezi Vámi (žadatelem) a příslušnou agenturou. V Ústeckém kraji Vám tyto
služby zajistí Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad
Labem a pobočkou v Mostě. V případě využití této možnosti vždy, a co možná
nejčastěji, Váš záměr konzultujte s příslušnými pracovníky agentury.

Profesionální poradenské agentury
Další možností je obrátit se s dotazem na profesionální agentury zabývající se
dotačním poradenstvím a administrací projektů, nebo rovnou využít jejich
komplexních služeb a nechat si tak zpracovat vše „na klíč“. Poradenské instituce
poskytují svoje služby za úplatu, a to i v případě, že jsou neziskovými společnostmi.
Při výběru dodavatele dbejte nejen nabízené ceny, ale požádejte agenturu o
reference. Zeptejte se také jejich klientů na zkušenosti s dotyčným dodavatelem. Ani
v tomto případě se však zpracovatel žádosti neobejde bez Vaší součinnosti.

Místní akční skupiny
Jedná se o zvláštní uskupení obcí, podnikatelů a nestátních neziskových organizací,
které vytvářejí administrativní základnu, která Vám pomůže při vyhledání dotačního
programu, poskytne radu či jinou pomoc. Podmínkou její pomoci je však Vaše místní
příslušnost do jejího vymezeného území.
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Organizace v ČR zabývající se podporou venkovských oblastí
Účelem této kapitoly je přinést určitý základní přehled o různých institucích a
organizacích, jejichž hlavním či vedlejším předmětem zájmu je rozvoj venkovského
prostoru a zároveň nastínit, v čem jejich přínos pro venkovský prostor spočívá.
Kraje
Funkce vyšších územních samosprávných celků má při podpoře venkova a
zemědělství určitý motivační charakter. Každý kraj ČR má schválený dokument
zaměřený právě na podporu zemědělských a venkovských oblastí, jako určitý nástroj
naplňování krajského programu rozvoje. Účelem takovýchto programů je podnítit
venkovské obyvatelstvo a jejich volené zástupce k tomu, aby se vlastními silami
snažili o harmonický rozvoj svého prostoru. Jde zejména o rozvoj zdravého životního
prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a
rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. V tomto případě jde především o
podporu nejrůznějších aktivit, jejichž cílem je tvorba pracovních míst a vůbec
rozšíření možností obživy ve venkovských oblastech za účelem zvýšení diverzifikace
venkovské ekonomiky a dále také o zhodnocení kulturně-historického potenciálu
venkovských oblastí jako nezbytného předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu.
Podpora krajů má formu nenávratné dotace. Veškeré podrobnosti týkající se výše
finanční podpory, oprávněných žadatelů, způsobu a formy podání žádosti,
hodnotících kriterií, časového rámce a vůbec všech podmínek poskytnutí finančních
prostředků stanovují jednotlivé příslušné krajské dokumenty.
Místní akční skupiny (MAS)
Místní akční skupiny jsou zájmovými sdruženími fyzických a právnických osob
(podnikatelských, neziskových, samosprávných). Cílem těchto sdružení je realizace
rozvojových strategií a strategických plánů, popř. jiných aktivit, které podporují
rozvoj venkova. I v tomto případě jde především o podporu kulturního,
společenského, sociálního a ekonomického rozvoje dotčeného venkovského
prostoru na základě využití jeho vnitřního potenciálu (ekonomického, přírodního
apod.).
K činnostem typickým pro místní akční skupiny patří např.:
•

Zpracování a realizace rozvojové strategie dotčeného území;

•

Výběr projektů pro financování z příslušných programů, jejich administrace a
monitoring;

•

Zpracování jiných rozvojových projektů, analýz a studií;

•

Poradenství a pomoc při zajišťování finančních prostředků z tuzemských i
zahraničních zdrojů na realizaci projektů členu MAS;

•

Spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery MAS;

•

Propagace MAS a jeho členů;
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•

Pořádání konferencí, seminářů, odborných kurzů, jiných vzdělávacích a
společenských akcí včetně lektorské činnosti

•

Výzkumná a vývojová činnost v oblasti územního rozvoje;

•

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

Finanční prostředky na svou činnost získávají tyto organizace především
prostřednictvím účelových dotací z veřejných prostředků a fondů EU, darů a
příspěvků od fyzických a právnických osob, výnosů z vlastní podnikatelské činnosti a
ročních členských příspěvků svých členů.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V tom
spočívá jeho hlavní funkce při podpoře rozvoje venkova. Dotace z EU jsou v rámci
společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního
fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu
(EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD
nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).
V rámci společné zemědělské politiky se v EU uplatňují tři zásady - společný trh pro
zemědělské produkty při společných cenách, zvýhodnění produkce ze zemí Unie na
úkor vnější konkurence a finanční solidarita - financování ze společného fondu,
do něhož všichni přispívají.
Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené
zjednodušeným systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. Velké možnosti
pro zemědělství představuje Program rozvoje venkova (PRV), který byl spuštěn v roce
2007. Stejně nezanedbatelnou finanční pomocí jsou pak rovněž tržní opatření
Společného evropského trhu, které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu
a zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání.

Škola obnovy venkova (ŠOV)
Školy obnovy venkova jsou další z řady institucí, jejichž posláním je rozvoj
venkovského prostoru. Jde o právnické osoby, které svým zaměřením a činností
jednoznačně podporují ekonomické a sociální dění na venkově. Jejich snahou je
posílit jedinečnou pozici venkova oproti velkým městům a zachovat tradiční ráz
venkovského života a blízkých mezilidských vztahů, které se v něm utváří.
Mezi základní činnosti těchto společností patří např.:
•

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR v dotčeném území;

•

Vyhledávání spolupracujících organizací s podobným zaměřením v tuzemsku
i zahraničí;

•

Poskytování poradenství, konzultací a informací týkajících se obnovy a rozvoje
venkova;
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•

Pořádání tématicky zaměřených regionálních, národních a mezinárodních
konferencí, seminářů, výstav, vzdělávacích, výchovných a společenskokulturních akcí;

•

Poskytování služeb zaměřených na rozvoj, podporu a mobilizaci venkovské
společnosti a spolkového života, sdružování lidských, materiálních
a finančních zdrojů nezbytných pro jeho rozvoj;

•

Vytváření mezisektorových lokálních partnerství na venkově;

•

Iniciace a podpora komunitního života na venkově;

•

Poskytování odborné asistence a servisu obcím, jejich svazkům
a mikroregionům, ziskovým i neziskovým subjektům působícím na venkově
při zpracování žádostí do evropského Programu rozvoje venkova – EAFRD
2007 – 2013 a aktuálního krajského Programu obnovy venkova;

•

Poskytování poradenské činnosti - zprostředkování kontaktů na klíčové
aktéry, instituce, organizace a spolky aktivně působící ve venkovském
prostoru, architekty a projekční firmy; pomoc při vyhledávání vhodných
dotačních titulů a grantů, nadací, sponzorů pro realizaci projektových záměrů
s prokazatelným pozitivním dopadem na venkov a jeho obyvatele;

•

Spolupráce s místními akčními skupinami;

•

Poskytování metodické a technické asistence, facilitace činnosti;

•

Tvorba a zpracovávání strategických rozvojových dokumentů a projektů;

•

Iniciace místního ekonomického potenciálu venkova.

Mikroregiony
Pojmu mikroregion lze v tomto smyslu rozumět jako sdružení několika obcí,
které spolupracují za účelem dosažení určitého společného cíle. V prvé řadě je třeba
podotknout, že tímto cílem není primárně rozvoj venkova jako takového. Avšak
vzhledem k tomu, že do těchto svazků vstupují převážně malé venkovské obce,
lze jejich snahu o dosažení společných cílů chápat jako činnost, která vede k rozvoji
jejich (venkovského) území.
Předmětem činnosti mikroregionů zpravidla bývá např.:
•

Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.

•

Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho
trvalé obyvatelnosti.

•

Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.

•

Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním
měřítku

•

Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování
výkonu státní správy v zájmovém území.

•

Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami
(orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
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•

Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy
jednotlivých společných akcí.

•

Propagace svazku a jeho zájmového území.

•

Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy
jednotlivých společných akcí.

Již z tohoto rámcového přehledu činností, kterými se mikroregiony zabývají je
naprosto zřejmé, že jejich snaha o dosažení společných cílů vede nutně i k pozitivním
dopadům na venkovský prostor.

Agrární komory
Agrární komory jsou nestátními samosprávnými sdruženími. Posláním těchto
sdružení je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví,
prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů. Vzhledem k tomu,
že zemědělství, lesnictví apod. je hospodářská činnost typická pro venkovské oblasti,
je opět zřejmé že jejich činnost napomáhá rozvoji venkova.
Mezi činnosti agrárních komor majících nějakou vazbu k rozvoji venkova patří např.:
•

poskytování svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách
spojených s podnikatelskou činností;

•

organizování vzdělávacích činností a spolupracování s orgány státní správy
v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace
a při řešení problémů zaměstnanosti;

•

na základě pověření členů zabezpečování propagace a šíření informací
o jejich podnikatelské činnosti;

•

snaha dbát na to, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost
odborně a v souladu s obecně závaznými předpisy;

•

zřizování a správa zařízení a instituce
a vzdělanosti;

•

podpora vzniku podnikatelských subjektů, jejichž účastníky budou členové
komory;

•

podíl na odborné přípravě k výkonu povolání a podpora školských zařízení
zřízených k tomuto účelu;

•

vykonávání vlastní hospodářské činnosti.

na podporu rozvoje podniku
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Krok sedmý: Rada na závěr
Ať už jste si vybrali jakékoliv dotační opatření a zvolili pro Vás nejvhodnější formu
podání žádosti, mějte na paměti, že se chystáte učinit významný krok v podnikání,
který Vás bude provázet řadu dalších let. Pokud se rozhodnete podávat žádost
o dotaci sami, nepodceňujte přípravu podnikatelského plánu a zejména finanční
stránky projektu. Dbejte na pečlivost a preciznost. Pamatujte, že být dobře
informován (v tomto případě) nestojí více než trochu času stráveného četbou
pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v oblasti Vámi
zvoleného projektu. Pokud máte obavy z procesní náročnosti spojené s přípravou
žádosti a rozhodnete se proto využít služeb třetí strany, vybírejte uvážlivě. I v tomto
oboru existují prostředníci kvalitní a zkušení, ale i ti, kterým jde výhradně o jejich
vlastní zisk, kterému jsou ochotni podřídit vše (nekvalitní zpracování, formální
nedostatky apod.). Vždy vyžadujte reference dané společnosti a nebojte
se kontaktovat jejich zákazníky. V této souvislosti mějte na paměti,
že zprostředkovateli obvykle zaplatíte i v případě, že Vaše žádost bude zpracována
a podána, ale nebude kladně vyřízena a požadovanou dotaci neobdržíte.
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Otázky a odpovědi
Kdo je to žadatel o dotaci?
Subjekt, který žádá o finanční podporu a zároveň splňuje podmínky definované
příslušným opatřením.
Co je to veřejná podpora?
Veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory taková, která vede k narušení
(nebo může zapříčinit narušení) hospodářské soutěže tím, že se zvýhodní určité
podnikání nebo odvětví výroby způsobem narušujícím obchod mezi ČR a členskými
státy EU.
Co je to projektový záměr?
Jedná se o konkrétní formulování Vašich požadavků a myšlenek, je to proces
předcházející přípravě samotného projektu. Dobře připravený projektový záměr by
měl obsahovat jasně definované cíle, vstupy a výstupy projektu. Je potřeba reálně
odhadnout potřebné finanční náklady a především nepřeceňovat vlastní možnosti.
Výsledný projekt by totiž měl být realizovatelný a přínosný.
Co je to způsobilý výdaj?
Jedná se o výdaj/náklad, na který může být poskytnuta dotace a který byl
specifikován v Žádosti o dotaci. Způsobilé výdaje jsou pro každé opatření odlišné.
Jak financovat nezpůsobilé výdaje?
Tyto výdaje hradí žadatel/příjemce dotace z vlastních zdrojů.
Co jsou to veřejné zdroje?
Za veřejné zdroje se považuje jakýkoliv příspěvek na financování operací pocházející
z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo jejich sdružení ve smyslu směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES.
Co je to výzva?
Výzva je základní dokument, který určuje kdy, za jakých podmínek a jaké aktivity
budou podporovány. Výzvy vyhlašuje ministr zemědělství ČR a jsou uveřejňovány na
internetových stránkách ministerstva zemědělství, Státního zemědělského
intervenčního fondu a v tisku nebo jiných médiích.
Mohu požádat o dotaci i v případě zadluženosti nebo likvidace podniku?
Ne, toto není možné. Žadatel/příjemce podpory nesmí být v žádné formě v likvidaci
a musí prokázat svojí bezdlužnost.
Mohu požadovat v jedné žádosti dotace na více opatření (podopatření) ?
Ne, žádost o dotaci se podává samostatně pro každé opatření (podopatření, záměr –
tedy dle nejnižší úrovně administrativního členění opatření)
Mohu podat během jedné výzvy více žádostí o dotaci?
Ano, pokud se každá jednotlivá žádost týká jiného záměru.
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Mohu dodatečně upravit požadovanou míru dotace?
Ne, dodatečné úpravy požadované míry dotace ani dodatečné navýšení dotace
nejsou možné a přípustné.
Jak se dozvím, že byl můj projekt schválen?
V případě, že byl Váš projekt schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje
venkova, budete o této skutečnosti písemně informováni a zároveň budete písemně
vyzváni k podpisu Dohody. Zpravidla jsou na webových stránkách MZe a SZIF
uveřejněny i seznamy podpořených projektů.
Na jaké výdaje lze dotaci získat?
Dotaci v rámci Programu rozvoje venkova lze získat pouze na způsobilé výdaje
uvedené ve specifických podmínkách Pravidel. Některé z nich mají zvláště stanovené
procentní limity ve vztahu k celkové výši uznatelných nákladů.
Co jsou výdaje na přípravu projektu?
Jedná se o výdaje na a) projektovou dokumentaci (zpracování projektu podle
závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie,
zadávací řízení), b) technickou dokumentaci (dokumentace ke stavebnímu řízení,
odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet).
Mohu být jako příjemce dotace někým kontrolován?
Ano, jako příjemce dotace můžete být kontrolován a jste povinen umožnit vstup
kontrolou pověřeným osobám (orgány státní kontroly, SZIF, Mze ČR, Evropská
komise, Certifikační orgán, Kompetentní orgán, Evropský účetní dvůr)
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Případové studie
(příklady podaných žádostí do Programu rozvoje venkova)
Příklad 1
Žadatel:

CHMEL Podlesí, s.r.o., Pnětluky

Opatření PRV:
Název projektu:
Celková výše dotace:
Rok podání žádosti:

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Modernizace nosné konstrukce chmele
1 051 376,- Kč
2007

Charakteristika žadatele:
Společnost na Lounsku, zabývající se zemědělskou činností se specializací na
pěstování a sušení chmele. Mezi další aktivity žadatele patří pěstování ovoce
a zeleniny.
Výchozí situace projektu:
Oblast, ve které firma působí, je
považována
za
jednu
z nejvýhodnějších
pro
pěstování
chmele v rámci České republiky.
Tradice pěstování chmele zde sahá až
do
středověku.
Po
rozpadu
zemědělských družstev na počátku
devadesátých let minulého století
převzaly nástupnické organizace tuto
tradici, i když je v současné době oblast
pěstování a sušení chmele hodnocena
jako stagnující. To je případ
i společnosti Chmel Podlesí, založené
na bázi společnosti s ručením omezeným.
Technické stavy chmelnic, stejně jako technologie pro česání a sušení chmele, bylo
na mnohých místech nutno zmodernizovat, aby odpovídaly parametrům
současnosti. K postupné modernizaci svých zařízení přistoupila i výše uvedená
společnost. Mezi jedny z prvních kroků společnosti patřila modernizace nosných
konstrukcí chmelnice položené nedaleko sídla společnosti v Pnětlukách. Pouze
postupné řešení modernizace je vyvoláno potřebou maximálních úspor v důsledku
ekonomického vývoje celého odvětví.
Projekt zpracovávala poradenská firma s dostatkem odborných zkušeností z oboru,
žadatel dodal pouze podkladové informace.
Obsah projektu:
Díky špatnému technickému stavu nosné konstrukce chmelnice, zejména značnému
poškození dřevěných prvků a korozi kovových součástí, byla provedena výměna celé
nosné konstrukce.
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Zkušenosti získané v průběhu realizace projektu:
• Program obnovy venkova hodnocen
jako užitečný pro využití v obdobných
aktivitách – díky jeho přispění může
firma investovat i do dalších
modernizací a pořízení nových
technologií (např. vznikne projekt na
pořízení sušárenské technologie (stará
sušárna vyhořela).
• Žadatelem bylo negativně hodnoceno
daleko jednoduššího užití plošných
dotací pro zemědělce zaměřené na jiné
druhy produkce.
• Negativně
hodnocena
složitá
administrace programu.
Přínosy projektu pro žadatele:
Kromě udržení vysoké kvality produkce je
žadatel schopen realizovat další potřebné
investice. Díky pozitivním zkušenostem s PRV
je připraven zpracovat a předložit další projekty.

Příklad 2
Žadatel:

Václav Plesník – zemědělský podnikatel, Velemín

Opatření PRV:
Název projektu:
Celková výše dotace:
Rok podání žádosti:

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků.
Kompostárna Malé Žernoseky
258 449,- Kč
2007

Charakteristika žadatele:
Soukromý zemědělský podnikatel hospodařící z převážné většiny na vlastní půdě
(cca 300 ha), částečně na půdě pronajaté (cca 100 ha). Původně se žadatel věnoval
rostlinné výrově v kombinaci se živočišnou, postupně byla ale živočišná část
produkce utlumována. Žadatel však doplnil své aktivity o další činnosti související se
zemědělstvím, mimo jiné i zpracování biologického odpadu. Z oblasti zemědělské
produkce je v současné době preferováno pěstování obilovin, řepky, hořčice
a brambor.
V průběhu své existence byla firma stabilně ovlivňována negativními dopady obecně
se vyskytujících problémů, jakými jsou například rozpory v oblasti nákupu a prodeje
pozemků, netolerance místních obyvatel k průvodním jevům chovu prasat, neochota
bankovních domů financovat podnikatelské aktivity v oblasti zemědělství včetně
technologického vybavení apod. S touto situací souviselo i personální zajištění firmy,
která v minulosti zaměstnávala více pracovníků, dnes má pouze jednoho
zaměstnance. V zájmu ekonomické prosperity firmy prokázal však její majitel
dostatek kreativity a realizoval postupně řadu nových podnikatelských nápadů.
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Jednou z oblastí, kterými se zabýval a zabývá je i zpracování biologických odpadů ve
formě kompostování a následný prodej vzniklého produktu.
Výchozí situace projektu:
Biologický odpad produkovaný při chovu prasat uvedeného zemědělského
podnikatele bylo nutno odpovídajícím způsobem zpracovat. K tomu do jisté doby
sloužila kompostárna vybudovaná v sousedící obci, jejímž majitelem bylo původně
zemědělské družstvo. Po jeho rozpadu přešla kompostárna do rukou soukromé
firmy, která ji ale nevyužívala. Z tohoto důvodu byla přijata nabídku pana Václava
Plesníka na odkup zařízení.
Obsah projektu:
Základním úkolem bylo zajistit rekonstrukci betonové jímky tak, aby odpovídala
technickým požadavkům doby ve vazbě na její budoucí využití. Kromě uvedení do
odpovídajícího technického stavu bylo nutno doplnit zařízení technologií na třídění
biologického odpadu. Pro zajištění využití kapacity kompostárny bylo vyvoláno
jednání s obcí Malé Žernoseky i dalšími přilehlými obcemi s nabídkou zpracování
bilogického odpad vzniklého sekáním veřejných prostranství v obnoveném zařízení.
Následně pak bude možné pro
potřeby zemědělců i jiných
odběratelů nakoupit výstupní
produkt. Projekt samotný byl
zpracován starostou obce Malé
Žernoseky, který se dlouhodobě
zabývá problematikou rozvoje
venkova, včetně využitelných
dotačních titulů. Zemědělský
podnikatel
poskytl
pouze
podkladové
informace.
Informační a propagační roli
v projektu sehrála Místní akční
skupina České středohoří.
Zkušenosti získané v průběhu realizace projektu:
• Pozitivně hodnocen bezproblémový průběh podání a vyřízení žádosti ze
strany SZIF v Ústí nad Labem.
• Negativně hodnocena rozsáhlost administrativy projektu od podání žádosti
až k platbě.
• Negativní hodnocení souvisejících vlivů na výkon prováděných činností –
nejasnosti v oblasti prodeje pozemků ve spojení s pozemkovým fondem,
neochota bankovních institucí
poskytovat úvěry zemědělským
podnikatelům, významné poklesy výkupních cen, lobbing velkých společností
např. v oblasti zpracování odpadů – malý podnikatel jim nemůže konkurovat.
• PRV považován za významný přínos pro malé zemědělské podnikatele.
Přínosy projektu pro žadatele:
I když byl projekt úspěšně realizován, následné zatížení podmínkami PRV ve smyslu
nejméně pětileté udržitelnosti projektu je velice složité vzhledem k vývoji vztahů
v území i ekonomické krizi. Žadatel již nepředpokládá (i s ohledem na celkový vývoj
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zemědělství v ČR) další využití PRV. Nicméně bez získání finanční podpory by tento
projekt nemohl být realizován

Příklad 3
Žadatel:

Kozí farma Držovice, Jakub Laušman

Opatření PRV:
Název projektu:
Celková výše dotace:
Rok podání žádosti:

I.I.I. Modernizace zemědělských podniků
Výstavba stáje pro chov koz v Držovicích
261 465,- Kč
2007

Charakteristika žadatele:
Rodinná farma zaměřená na chov koz a ovcí, včetně následného zpracování
produkce mléka a masa. Výrobky mlékárenského typu jsou v současnosti v tzv.
přechodném období a ponesou od roku 2010 značku BIO.
Farma sídlí v objektu původního statku, který byl z rukou německých majitelů po
roce 1948 předán státnímu
statku.
Jeho
tehdejším
zaměřením bylo, kromě chovu
skotu
také
ovocnářství
a chmelařství. V 90. letech
minulého století byl objekt
vrácen původním majitelům,
kteří ho prodali do rukou
soukromého
zemědělce.
Následně v roce 2001 koupila
objekt rodina Laušmanových
a
zahájila
zde
vlastní
podnikatelskou
činnost.
Úvodními
pracemi
byla
rekonstrukce hospodářských budov ve smyslu vybudování stájí pro chov koz a ovcí
a průběžně pak byla věnována pozornost i kultivaci přilehlých neobdělávaných polí
s cílem vybudovat kvalitní pastviny pro základní stádo. S jeho postupným růstem
přímo souvisel projekt podpořený z Programu rozvoje venkova.
Výchozí situace projektu:
S rostoucím počtem chovaných kusů bylo nutno rozšířit prostory pro jeho ustájení.
S ohledem na celkové záměry farmy týkající se ekologického zemědělství, měla i
stavba další části objektu odpovídat stavebně i materiálově tomuto záměru.
Obsah projektu:
Řešením situace bylo vybudování přístavby k původnímu objektu stodoly v areálu
farmy. Ve vazbě na záměr budovat farmu, která odpovídá požadavkům ekologického
zemědělství, bylo pro výstavbu objektu jako materiál použito dřevo, které bylo
doplněno kovem a sklem..
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Projekt zpracoval majitel farmy spolu s odborným poradcem. Další navazující
projekty byly zpracovány majitelem farmy samostatně.

Zkušenosti získané v průběhu přípravy a realizace projektu:
• Pozitivní spolupráce se Státním zemědělským a intervenčním fondem, resp.
jeho krajským pracovištěm v Ústí nad Labem.
• Rozdílné hodnocení spolupráce v oblasti poradenství – ne vždy je poradenská
organizace zárukou kvality projektu.
• Negativní hodnocení některých legislativních ustanovení – přístup úředníků
v procesu
vyřizování
žádosti byl hodnocen
pozitivně,
nicméně
problémová
bývají
ustanovení
některých
legislativních
dokumentů
(příklad:
uznávání
certifikátů
o ekologicky prováděné
zemědělské činnosti).
• Administrace
celého
projektu od přípravy až
po
proplacení
uznatelných nákladů je
příliš složitá – nutné zjednodušení.
• Neúspěšné první podání žádosti neznamená, že bude projekt neúspěšný i při
opakovaném předložení.
• Negativum programu – povinnost předfinancovat projekt nejprve z vlastních
prostředků.
Přínosy projektu pro žadatele:
Program rozvoje venkova umožnil žadateli realizovat díky obdrženým dotačním
prostředkům i další části jeho podnikatelských rozvojových plánů. Na projekt stáje
navazoval v následném roce i projekt vestavby moderní dojírny pro ovce a kozy
do další části objektu, následně byla v hlavní budově areálu zřízena malá mlékárna
a prodejna vlastních produktů. V tomtéž roce také proběhla rekonstrukce
kanalizačního systému. Bez podpory prostředků PRV by to vše nebylo ekonomicky
realizovatelné. I proto je žadatel připraven opětovně využít další dotační prostředky.
Pro menší rozvojové aktivity vidí jako vhodnou možnost využití prostředků, které
v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova bude spravovat Místní akční skupina
působící ve vymezeném území.
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Příklad 4
Žadatel:

AVESCo s.r.o., Louny

Opatření PRV:
Název projektu:

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Rekonstrukce stávajícího objektu drůbežárny
v Solopyskách
786 000,- Kč
2007

Celková výše dotace:
Rok podání žádosti:

Charakteristika žadatele:
Firma je producentem vajec a brojlerů v rámci českého trhu,
pěstováním žampionů jak pro české, tak zahraniční odběratele.

dále se zabývá

Výchozí situace projektu:
Produkce vajec ve vyspělé drůbežářské Evropě spěje k alternativním systémům
chovu nosnic. Záměr aktuálních nařízení Evropské unie obsahuje prozatímní
toleranci dosud nejrozšířenějšího klecového chovu nosnic pouze do roku 2012. Poté
by měl být chov nosnic charakterizován tak, aby technologicky nebránil projevům
přirozeného chování nosnic. Cílem zavedení alternativních forem chovu by měla být
na straně jedné vysoká kvalita produkovaných vajec, na straně druhé ochrana
životního prostředí a ochrana nosnic samotných. Jednou z neklecových
alternativních forem chovu je chov na hluboké podestýlce.
Obsah projektu:
Pro rozšíření již zavedeného
chovu nosnic a až trojnásobné
zvýšení produkce vajec se firma
rozhodla odkoupit od bývalého
zemědělského družstva objekt
drůbežárny
v Solopyskách.
Předpokladem pro rozšíření
stávajícího chovu nosnic na
vysoké podestýlce ale bylo
stavebně
upravit
objekt
v souladu se záměrem chovu.
Zásadní
podmínkou
pro
realizaci projektu ze strany firmy
pak byla očekávaná úprava
ceny takto produkovaných vajec na tuzemském trhu – chov nosnic podestýlkovou
technologií znamená vyšší náklady ve srovnání s klasickou klecovou formou.
Projektový záměr byl zpracován žadatelem za součinnosti s odborným poradcem.
Cílem projektu po stránce kvalitativní bylo vybudování zařízení a zavedení systému
produkce tak, aby výstupní produkty mohly nést značku BIO.
Zkušenosti získané v průběhu přípravy projektu:
• Pozitivní zkušenosti s krajským pracovištěm SZIF.
• Problémy se získáním úvěru na zakoupení objektu od bankovních domů banky zejména do oblasti zemědělského podnikání nechtějí úvěry
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•
•
•

poskytovat. I když byl úvěr nakonec získán, doba jeho vyřizování se protáhla
na 9 měsíců.
Cena vajec se díky tlaku velkých obchodních řetězců na snižování cen dostává
pod nutné náklady – malé podniky se stávají v tomto směru konkurence
neschopnými.
Česká legislativa spojená s tímto oborem je ve srovnání s okolními státy
mnohem náročnější – požadavky na splnění veškerých podmínek ze strany
relevantních kontrolních institucí dále zvyšují vstupní náklady.
Podmínky poskytování dotací z Programu rozvoje venkova jsou příznivější ve
směru k pěstitelům, kterým je dále poskytována celá řada dalších dotačních
nebo podpůrných prostředků a to v průběhu celého roku i z dalších zdrojů.
Celkem náročné je administrativní zpracování podkladů pro žádost.

Přínosy projektu pro žadatele:
Po zvážení situace na trhu s vejci v českých podmínkách, nedošlo k realizaci
předloženého projektu. Firma dlouhodobě podporovala ztrátový chov nosnic na
vysoké podestýlce díky svým dalším aktivitám, a to chovem brojlerů a pěstováním
žampionů pro zahraniční odběratele. Po schválení projektu ze strany Státního
zemědělského a intervenčního fondu a přidělení dotačních prostředků bylo
ekonomické riziko vysoké, navíc podmínky udržitelnosti projektu po dobu 5 let
nemohla firma z hlediska vývoje na trhu garantovat. Proto se rozhodla odstoupit od
realizace projektu před podpisem Dohody o poskytnutí dotace.
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Vybrané veletrhy a výstavy z oblasti zemědělství a lesnictví
Výstaviště Brno
• TECHAGRO
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky pořádaný pravidelně každé dva
roky.
• ANIMAL VETEX
Mezinárodní veterinární veletrh.
• SILVA REGINA
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh.

Výstaviště České Budějovice
• ZEMĚ ŽIVITELKA
Každoročně pořádaný agrosalon zaměřený na obnovu a rozvoj venkova,
rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou
výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství.
• EKOSTYL
Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické technologie a stavby,
likvidace odpadů, alternativní zdroje energie, biomasa, bioprodukty,
racionální výživa a zdravý životní styl.
Výstaviště Lysá nad Labem
• ZEMĚDĚLEC
Národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie
a zpracování výpěstků.
• NÁŠ CHOVATEL
Výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov a veterinárních pomůcek.
• LINGA BOHEMIA
Mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení
a materiálů pro dřevozpracující průmysl.

Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
• ZAHRADA ČECH
Nejnavštěvovanější zahradnický veletrh

Výstaviště FLORA Olomouc
• FLORA Olomouc
Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh
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Vzor Žádosti o dotaci z PRV – obecná část
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Užitečné odkazy
Agrární komora ČR
Česká akademie zemědělských věd
Česká asociace rozvojových agentur
Český statistický úřad
Enterprise Europe Network ČR
Evropská komise
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Oficiální stránky Evropských společenství
Portál farmáře
Portál strukturálních fondu v ČR
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
Státní zemědělský intervenční fond
Škola obnovy venkova
Úřad vlády ČR
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

www.agrocr.cz
www.cazv.cz
www.cara.cz
www.czso.cz
www.enterprise-europenetwork.cz
www.ec.europa.eu
www.mmr.cz
www.mze.cz
www.europa.eu
www.farmar.mze.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.rra.cz
www.szif.cz
http://sov-libesice.wms.cz
www.vlada.cz
www.vuze.cz

Základní přehled internetových odkazů – oblast zemědělství
Agrární informační systém AGRIS
Agrární komora ČR
Agrární poradensko informační centrum
Agronavigátor
Agroporadenství
Agroweb
Asociace soukromého zemědělství ČR
Fórum obnovy venkova
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Potravinářská komora České republiky
Pozemkový fond ČR
Svaz ekologických zemědělců ČR
Program obnovy venkova
Regionální KIS - Ústecký kraj
Rozvoj venkova
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Zemědělský svaz České republiky

www.agris.cz
www.agrocr.cz
www.apic-ak.cz
www.agronavigator.cz
www.agroporadenstvi.cz
www.agroweb.cz
www.asz.cz
http://forum.isu.cz/
www.nazv.cz/
www.pgrlf.cz
www.foodnet.cz
www.pfcr.cz
www.pro-bio.cz
www.isu.cz/pov/
www.kisuk.cz
www.infovenkov.cz/
www.uzpi.cz
www.zeus.cz
www.zscr.cz/
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Kontaktní adresy Státního zemědělského intervenčního fondu
Adresa
Sídlo SZIF:
Ve Smečkách 33

Telefon
110 00 Praha 1

222 871 620

Regionální odbory SZIF:
Rudolfovská 80
České Budějovice
Masarykova 19/275
Ústí nad Labem
Ulrichovo nám. 810
Hradec Králové
Kotlářská 57
Brno
Blanická 1
Olomouc
Horní nám. 2
Opava
Slezská 7
Praha 2

370 21 České Budějovice
403 40 Ústí nad Labem
500 02 Hradec Králové
602 00 Brno
772 00 Olomouc
746 57 Opava
120 56 Praha 2

387 004 801
475 651 151
495 070 300
541 614 112
585 526 511
553 696 135
227 010 460
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Závěr
Česká republika se pozvolna dostává do první třetiny programového období 20072013 Programu rozvoje venkova, který by měl výrazně přispět k řešení citlivých
problémů ve venkovských oblastech, zejména pak v regionech okrajových
a strukturálně slabších. Vzhledem k příznivé výši alokovaných finančních prostředků
je jedinečná možnost podpořit klíčovou oblast zemědělství prostřednictvím Vámi
zamýšlených projektů a záměrů. Rozvoj venkova a venkovských oblastí totiž hraje
stále významnější úlohu v rámci celého národního hospodářství. Pevně věříme,
že Vám tato publikace pomohla při orientaci v této oblasti a výhledově dopomůže
k získání finančních prostředků k zajištění Vašich plánovaných projektů.
Přejeme vám mnoho úspěchů při podávání žádostí.
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Seznam použitých zkratek
ČARA
ČSN
EAFRD

Česká asociace regionálních agentur
Česká státní norma
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural
Fund for Rural Development)
EAGF
Evropský zemědělský garanční fond (European Agricultural Guarantee
Fund)
EEN
Enterprise Europe Network
EFF
Evropský rybářský fond (European Fisheries Fund)
EN
Evropská norma
ES
Evropské společenství
EU
Evropská unie
EUR
euro = společná měna Evropské měnové unie
EURADA
Evropská asociace rozvojových agentur (European Association of
Development Agencies)
FO
fyzické osoby
HRDP
Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontal Rural Development Plan)
CHKO
chráněná krajinná oblast
ISO
Mezinárodní organizace pro normalizaci
LEADER
Vazby mezi akcemi hospodášského rozvoje venkova (Liason Entre les
Actions de Dévélopment Economique Rural)
LFA
méně příznivé oblasti (Less Favoured Areas)
LPIS
Registr půdních bloků (Land Parcel Information Systém)
mikroregion místní sdružení obcí
MZe ČR
Ministerstvo zemědělství České republiky
NP
národní park
NUTS
územní statistické jednotky (Nomenclature des Unités Territoriales
Statistiques)
OP RVMZ
Operační program rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
PHARE
Fond pro podporu ekonomických a sociálních reforem zemí Střední a
Východní Evropy (Poland and Hungary Aid for Reconstrucion of the
Economy)
PO
právnické osoby
PRV
Program rozvoje venkova
RIC ÚK
Regionální informační centrum Ústeckého kraje
RRA
Regionální rozvojová agentura
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond - akreditovaná platební agentura
ŠOV
Škola obnovy venkova
TACIS
nástroj pro technickou asistenci zaměřenou na transformaci ekonomik
států Východní Evropy a Střední Asie (Technical Aid to the Commonwealth
of Independent States)
ZA-PÚ
Zemědělská agentura - pozemkový úřad
ZPF
Zemědělský půdní fond
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EVROPSKÉ DOTACE PRO ČESKÉ PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ
A POTRAVINÁŘSTVÍ
Tato brožura byla zpracována pro potřeby sítě Enterprise Europe Network v ČR
jako součást poradenských služeb poskytovaných malým a středním
podnikatelům.
Není povoleno jakékoli využívání této brožury ke komerčním účelům a její
šíření jako celku či jednotlivých částí bez souhlasu vydavatele.
červen 2009
NEPRODEJNÉ
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