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Program rozvoje venkova
Místní akční skupiny
PGRLF
Operační program Životní prostředí
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
» Operační program Rybářství

Státní zemědělský intervenční fond

Příjem žádostí 10.10. – 30.10.2017
» 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
» 1 137 168 000 Kč
» 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
575 000 000 Kč
» 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 100 000
000 Kč
» 16.3.1. Sdílení zařízení a zdrojů 27 500 000
Odevzdání příloh do 30.1.2018 !
- Nová příručka na veřejné zakázky, nelze oslovit majetkově či
personálně propojené dodavatele

- Výše dotace 40 % + 10 % + 10 %
- Investice v zemědělské výrobě (RV i ŽV) vedoucí k
modernizaci, snížení nákladů, zvýšení účinnosti…
Žadatel – zemědělský podnikatel (FO i PO), který podniká v
zemědělské prvovýrobě v souladu se zákonem č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
- Finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých
výdajů
- Předmět dotace nesmí sloužit pouze k poskytování
služeb
- Lhůta vázanosti 5 let od převedení dotace na účet
příjemce
- Stavební povolení

Záměry:

» Záměr a) projekty do 1 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na
maximálně 150 ha; Živočišná výroba
» Záměr b) projekty do 1 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na
maximálně 150 ha; Rostlinná výroba
» Záměr c) projekty do 5 000 000 Kč, včetně; Skot
» Záměr d) projekty do 5 000 000 Kč, včetně; Prasata
» Záměr e) projekty do 5 000 000 Kč, včetně; Drůbež
» Záměr f) projekty do 5 000 000 Kč, včetně; Ostatní (ovce, kozy, koně,
králíci)
» Záměr g) projekty do 5 000 000 Kč, včetně; Rostlinná výroba
» Záměr h) projekty nad 5 000 000 Kč do 150 000 000 Kč; Skot
» Záměr i) projekty nad 5 000 000 Kč do 150 000 000 Kč; Prasata
» Záměr j) projekty nad 5 000 000 Kč do 150 000 000 Kč; Drůbež
» Záměr k) projekty nad 5 000 000 Kč do 150 000 000 Kč; Ostatní (ovce, kozy,
koně, králíci)
» Záměr l) projekty nad 5 000 000 Kč do 150 000 000 Kč; Rostlinná výroba

Změny oproti 3. kolu
- Snížení počtu preferenčních kritérií
- Nelze snižovat výdaje ve prospěch bodového
ohodnocení
- Snížení limitů výdajů o 20 %
- Změna výpočtu efektivnosti investice
- Nový limit na nádrže
KÓD 036 – Nádrže na zadržování srážkových vod ze střech vč. svodů vody ze
střech Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech o minimální kapacitě 6 000l vč.
okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže.
náklady v Kč/m3
7 500 Kč

- Speciální stroje pro ŽV (KÓD 013) max. 49 % způsobilých výdajů žádosti
- Hodnotící kritéria u záměrů a) a b)
- Body a číselníky

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním
zemědělských produktů – zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro
finální úpravu, balení a značení produktů, skladování a investice
související s uváděním produktů na trh

- Žadatelé:
a) Zemědělské podniky (malý a střední podnik, 45 % příjmy z prvovýroby)
b) Zpracovatelské podniky (výrobce potravin nebo krmiv)
Výše dotace 40 % způsobilých výdajů

c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných
výrobků
Výše dotace 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik a 45 % způsobilých
výdajů pro malý a mikro podnik
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Kód Popis výdaje
001 Technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a
potravinářských produktů
002 Investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením
výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících se sledovatelností
výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny
003 Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu, včetně
nezbytných manipulačních ploch pro zpracovatelský provoz
004 Investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských
produktů včetně provozních laboratoří, výdajů na související hardware a software a
investic vedoucích k zachování kvality produktů při přepravě, tzn. dopravní prostředky
nebo speciální kontejnery používané pro přepravu potravin schopné udržovat potraviny
při vhodných teplotách a umožňující monitorování těchto teplot
005 Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

006 Investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování
zemědělských a potravinářských produktů s výjimkou odpadních vod
007 Investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a
výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele
008 Investice související s uváděním vlastních produktů na trh

» Výše dotace 50 % způsobilých výdajů
» Min. 10 000 Kč – max. 10 mil. Kč na jeden projekt
» Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, min. 3 ha

» stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení
dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
dopravy dříví
» stroje ke zpracování potěžebních zbytků
» stroje pro přípravu půdy před zalesněním
» stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou
činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
» stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
» mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

» Na projektu spolupracují min. 2 subjekty, které se sdruží do
společnosti
A) zemědělský podnikatel (mikropodnik = do 10 zaměstnanců a
2 mil EUR obratu)
B) výrobce potravin (mikropodnik)
C) držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa
-

-

Výše dotace a) a b) 45 %, záměr c) 50 % uznatelných výdajů
Min. 50 tis. Kč – max. 7 mil. Kč
Musí být vzájemně nezávislé, nesmí být osoby blízké
Nelze poskytnout na traktory, valníky, přípojné zařízení pro
přepravu a kombajny pro sklizeň obilnin
Stroje a technologie pro ŽV, RV, stavby

Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy
LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj)
»

Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje

Uznatelné náklady projektu: min. 50 tis. – max. 5 mil. Kč
- Investice do rostlinné i živočišné výroby
Finanční zdraví – u projektů nad 1 mil. Kč
Výše dotace – 50 % + 10 % + 10% (dle Pravidel MAS)
Podání žádosti, výzvy

➢ Program Zemědělec
- podpora nákupu zemědělské techniky
- Podání žádosti, podpis KS, pořízení stroje

➢ Program Investiční úvěry
- 25 % příjmů z prvovýroby
- Podpora nákupu zemědělské techniky
- Režim „de minimis“ 15 000 EUR / 3 roky / žadatel nebo
ESS
- Max. 50 % dotace, nové i starší stroje,
- 23.10.2017, max. 250 žádostí

Státní fond životního prostředí
1) snížení emisí NH3
komu je dotace určena, správnost provozního řádu
Uznatelné výdaje: zastýlací vůz, nakladač, zastřešení jímek, zastřešení
hnojiště
- Doprovodná investice

2) snížení emisí TZL
- Posklizňové linky, výrobny krmných směsí
- Měření emisí
Výše dotace
75 % malý podnik (do 50 zaměstnanců)
65 % střední podnik (50 – 250 zaměstnanců)
55 % velký podnik (nad 250 zaměstnanců)

1) Systémy pro separaci a svoz včetně svozových
prostředků
- Pořízení nádob včetně svozového a manipulačního
prostředku
- Technologie, které zjednodušují nakládání s odpady
- Nelze pořídit traktor ani malotraktor
Výše dotace:
25 % + 75 % půjčka

» Agentura pro podnikání a inovace, říjen 2017
1) Nízkouhlíkové technologie – akumulace energie
-

min. 50 tis. Kč – max. dle pravidel veřejné podpory de minimis
Investiční náklady na pořízení technologie v rámci akumulace energie vč. instalace
(řídící jednotka včetně SW, komunikační jednotka, propojovací kabeláž, měření..)

2) Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní
potřebu
-

max. instalovaný výkon 1 MWp, na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy
v případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW
instalovaného výkonu OZE
Min. 300 tis. Kč – max. 100 mil. Kč / projekt
Nelze na rodinné domy ani jiné objekty určené k rekreaci či bydlení

Výše dotace: 80 % malé, 70 % střední, 60 % velké podniky.

» Opatření 2.2, Záměr a) Investice do akvakultury
- min. 50 tis. – max. 20 mil. Kč / projekt
- Výše dotace 50 % pro mikro, malé a střední podniky
- Výše dotace 30 % pro velké podniky
Příklady uznatelných nákladů:
Motorové pily, křovinořezy, sekačky na trávu, pramice, dopravní prostředky, malotraktory,
traktory, valníky, kolové rypadlo, nakladač, bagr, stroje na přípravu krmiv, drtiče obilí,
šrotovníky aj.

- Výše uznatelných nákladů a typ zařízení závisí na ha
obhospodařované vodní plochy.
- Termíny shodné s 5. kolem PRV

» Dotazy???
» Kombinace programů
» Databáze zájemců

» Děkuji za pozornost.
»
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www.authoriacz.com
AUTHORIA, s.r.o.
Ing. Marie Rubišarová Medová
tel: 775 586 222
e-mail: dotace@authoriacz.com

» Komplexní administrace projektů, administrace VŘ,
žádosti o proplacení, monitoring, zpracování provozních
řádů, aj.

