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PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE
Čl. 14
Číslo
Fiche

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace Fiche Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

1

Odborné
vzdělávání
a poradenství
pro
podnikatele

Dle Pravidel 19. 2.1 (str. 37)
90 %, 70 % a 60 %

255.000,-

50 000 / 5 000 000

Definice příjemce dotace

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce
Stručný popis Fiche

Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce
Oblasti podpory

Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy.
Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů
nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.

Způsobilé výdaje
Podporu lze poskytnout pouze na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění
vzdělávacích/informačních akcí, které odpovídají účelu podpory.
Vzdělávací akce zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Informační akce zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Vzdělávací akce zaměřené na lesnictví

Informační akce zaměřené na lesnictví
Vzdělávací akce zaměřené na hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky
působícími ve venkovských oblastech
Informační akce zaměřené na hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky
působícími ve venkovských oblastech

Kritéria přijatelnosti
1) Žadatel/příjemce dotace má vzdělávání v předmětu činnosti
2) Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných
vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání
3) Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na
aktivity podporované v rámci PRV

Investice do zemědělských podniků
Článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků
Číslo
Fiche

Název Fiche

2

Podpora
rozvoje
zemědělských
podniků

Max. míra podpory

Alokace Fiche
Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů
Může být navýšeno o 10 % pro mladé začínající
zemědělce a o 10 % pro oblasti s přírodními nebo
jinými zvláštními omezeními („ANC oblasti“
– horské oblasti).

3.961.960,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace

Zemědělský podnikatel (dle Evidence zemědělského podnikatele)
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění
jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1
obecných podmínek Pravidel. Rozdělení je dle primárního určení výdaje.
1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském
podniku20

4) nákup nemovitosti

Oblasti podpory
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné
a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb
a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Čl. 17, odst. 1, písm. b)
Číslo
Fiche

Název Fiche

Max. míra podpory

3

Podpora
zpracování
a uvádění
zemědělských
produktů
na trh

Výstupní produkt nespadá pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU
Mikro a malý podnik 45 %
Střední 35 %
Výstupní produkt spadá pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU
50 % (mikro, malý, střední i velký podnik)
Definice příjemce dotace

Alokace Fiche
Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

1.124.603,-

50 000/5 000 000

Zemědělský podnikatel (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo výrobce potravin nebo surovin určených pro
lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace.
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU25 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, přičemž
výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.

Způsobilé výdaje
1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací
nezbytně nutných pro realizaci projektu)
3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
5) investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba
a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
6) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G
7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
8) nákup nemovitosti

Kritéria přijatelnosti
Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo
krmiv; výrobní proces se musí týkat zpracování a nebo uvádění na trh surovin/výrobků
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a
akvakultury a medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden (viz
Příloha 9 Pravidel)
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno.
 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou
umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví
s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno.

LESNICKÁ INFRASTRUKTURA
Čl. 17, odst.1, c)
Číslo
Fiche

4

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace
Fiche v Kč

Lesnická
infrastruktura

90 %
Podpora je poskytována v souladu
s podmínkami čl. 40 Nařízení Komise (EU)
č. 702/2014.

2.351.000,-

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč
50 000 / 5 000 000

Definice příjemce dotace

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů – viz Pravidla 19.2
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se
lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.
Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována
i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

Způsobilé výdaje
investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi
lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty
1L a 2L, včetně souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky,
brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní
zařízení, dopravní značky, body záchrany)
nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb
dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích
osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.);
projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;
nákup pozemku

Kritéria přijatelnosti
Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního
prostředí;
Výstavba lesních cest (1L nebo 2L) a rekonstrukce lesních svážnic (3L) nebo
technologických linek (4L) na lesní cesty 1L nebo 2L bude podporována
pouze v případě, že realizací takového projektu nedojde v rámci lesního
majetku žadatele (na úrovni lesního hospodářského celku nebo příslušné
části zařizovacího obvodu) ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad
hodnotu optimální;

ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA
Čl. 17, odst.1, c)
Číslo
Fiche

5

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace
Fiche v Kč

Zemědělská
infrastruktura

90 %
Podpora je poskytována v souladu
s podmínkami čl. 40 Nařízení Komise (EU)
č. 702/2014.

351.000,-

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč
50 000 / 5 000 000

Definice příjemce dotace

Obec nebo zemědělský podnikatel.
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se
lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.
Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována
i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,
2) stavební materiál,
3) nákup, výsadba a zajištění zeleně,

4) zařízení staveniště,
5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb
dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např.
správců technické dopravní infrastruktury apod.);
6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;
7) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze
kterých je stanovena dotace.

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
1) V případě, že je žadatelem/příjemcem dotace
zemědělský podnikatel, musí být polní cesty
realizovány na území, kde byly dokončeny
pozemkové úpravy
2) Polní cesty musí být realizovány mimo
intravilán obce

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Číslo
Fiche

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace Fiche Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

6

Ochrana krajinného rázu,
včetně obnovy zeleně a vody
v krajině

100% dotace

1.000.000,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace
Obec nebo zemědělský podnikatel
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se
zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě a pozemkových úprav.
Oblasti podpory

Realizací plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav se rozumí:
- opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků (mimo intravilán),
- protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,
- vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před
záplavami, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční
nádrže apod.)

Způsobilé výdaje
1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,
2) stavební materiál,
3) nákup, výsadba a zajištění zeleně,
4) zařízení staveniště,
5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy
staveb dopravní infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace
i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.),
6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace
projektu

Kritéria přijatelnosti
1) Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými
návrhy pozemkových úprav
2) Opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků musí být
realizovány mimo intravilán obce

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Číslo
Fiche

7

Název Fiche

Max. míra podpory

25 % výdajů ZV pro velké
podniky
Rozvoj nezemědělské činnosti
35 % výdajů ZV pro střední
a agroturistiky
45 % výdajů ZV pro malé
Režim de minimis/blokové
výjimky

Alokace Fiche Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

2.849.707,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Stručný popis Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Oblasti podpory
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Způsobilé výdaje
1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního
ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické
infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
(nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware,
software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením
pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří
maximálně 30% projektu.
4) nákup nemovitosti

Kritéria přijatelnosti
1) Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):
blíže Pravidla 19. 2.

2) Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu
3) V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I
Smlouvy o fungování EU, tzv. non-annex, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o
fungování EU, tzv. annex (převažovat musí tržby za produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU);
4) V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I
Smlouvy o fungování EU;

5) V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného
paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost;

Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Článek 24, odstavec 1., písmeno a)
Číslo
Fiche

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace Fiche Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

8

Preventivní protipovodňová
opatření v lesích

100 %

1.959.000,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů. Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku
Stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních opatření před povodňovými
situacemi.
Oblasti podpory

V rámci této Fiche jsou podporovány projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku
vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží.
Podpořena budou též preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např.
zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření na
drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh.

Způsobilé výdaje
1) výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin
2) preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a
v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace
koryta, zabezpečení břehů

3) protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích
– např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace
erozních rýh
4) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace
projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je
stanovena dotace

Kritéria přijatelnosti
1) Projekt lze realizovat na PUPFL nebo vodních tocích, popř. jejich částech a vodních útvarech,
které se nacházejí v rámci PUPFL;
2) PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním
hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou;
3) Způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů;
4) Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, je podpora podmíněna
předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence;
5) Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP podle Přílohy 7 Pravidel;
6) Nesmí se jednat o výdaje realizované v rámci opatření hrazení bystřin prováděných z
rozhodnutí orgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
7) Výdaje na protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích nejsou
realizovány na území, které je uvedeno v Registru svahových nestabilit evidovaných Českou
geologickou službou;

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Článek 25
Číslo
Fiche

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace Fiche Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč
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Ochrana lesních porostů

100% dotace

800.000,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace

- Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků;
- Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních
pozemků. Žadatelem nemůže být viz Pravidla 19.2.1
Stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských
funkcí lesa podporou ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
Oblasti podpory

Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při
založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění - oplocenky.
Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o

Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány
v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo neinvestiční
výdaje.
1) úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické
ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin při
založení porostu, které byly vysazené v souladu s projektem
obnovy; meliorační a zpevňující dřeviny jsou určeny podle
vyhlášky č. 83/1996, Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje
lesů a o vymezení hospodářských souborů. Minimální výška
oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí projektu mohou být
zařízení umožňující vstup do oplocenky.

Kritéria přijatelnosti
1) Projekt lze realizovat na lesních pozemcích mimo imisní oblasti A
a B stanovené dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem
ohrožení lesů pod vlivem imisí
2) Lesní pozemky, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou
zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní
hospodářskou osnovou
3) Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu
melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem
obnovy

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH
Čl. 25 (NIL)
Číslo
Fiche

Název Fiche

Max. míra podpory

Alokace Fiche Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč
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Podpora společenských
funkcí lesa

100% dotace

2.740.000,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace
Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů
Stručný popis Fiche
Podpora v rámci Fiche zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
činností využívajících společenského potenciálu lesů
Oblasti podpory

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků,
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí
k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení
k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky,

Způsobilé výdaje
1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků
2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory
3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,
4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky,
zábradlí, stupně)

5) nákup pozemku

Kritéria přijatelnosti
1) Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště
chráněných území a oblastí Natura 2000
2) PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou
zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo
platnou lesní hospodářskou osnovou

INVESTICE DO LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ
A ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH
MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH, Čl. 26
Číslo
Fiche

Název Fiche
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Investice
do lesnických
technologií
a techniky

Max. míra podpory

Alokace
Fiche v Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

50 % v souladu s podmínkami čl. 41
Nařízení Komise č. 702/2014

2.082.000,-

50 000/5 000 000

Definice příjemce dotace

V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé (vlastníci, nájemci,
pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní
subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo
učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo
kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být žadatelem/příjemcem dotace
rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním
podnikem.
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: fyzické nebo právnické osoby

Stručný popis Fiche a oblasti podpory
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií
určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje
a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů
včetně dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie
a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat
též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven
včetně technologického vybavení.

Způsobilé výdaje
1) stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel
kategorie N s oplenovou ložnou plochou)
2) stroje ke zpracování potěžebních zbytků
3) stroje pro přípravu půdy před zalesněním
4) stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
5) stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
6) mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
7) mokré sklady dříví
8) výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba
a technologické vybavení
9) nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

Kritéria přijatelnosti
1) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství je žadatel
vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle
platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy
(tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na
minimální výměře 3 ha.
2) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje
pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy
(utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu).
3) V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost,
mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují
školkařskou činnost na PUPFL.

4) V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, je žadatel
evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské
činnosti.
5) V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje
pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL.

Kritéria přijatelnosti

6) V případě pořízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor
s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu
traktoru před padajícími předměty (FOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími předměty
(OPS pro použití v lesnictví) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 808448;
7) V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno chladnokrevných koní, které
má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení. Podpora se vztahuje
jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky;
8) V případě investic do technického vybavení dřevozpracujících provozoven jsou investice
související s použitím dřeva jako suroviny nebo zdroje energie omezeny na všechny
pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se
nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho
základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva;

SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ A ZDROJŮ,
Čl. 35,odst. 2.,písm. C)
Číslo
Fiche

Název Fiche
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Podpora spolupráce
společného sdílení
zařízení a zdrojů

Max. míra podpory

Alokace
Fiche v Kč

Min/max.
způsobilé výdaje
v Kč

Záměr a) a b) 45 % dotace
Záměr c) 50 % dotace

2.351.000,-

50 000/5 000 000

DEFINICE PŘíJEMCE DOTACE
Definice žadatele/příjemce dotace:

Žadatelem/příjemcem dotace je vždy vlastník majetku, nebo jeden ze společníků,
který byl pověřen správou společných věcí v případě neujednání sdružení majetku.
Žadatelem/příjemcem dotace/společníkem ve společnosti jsou:

v případě záměru a) a b):
a) Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikropodniku nebo
b) Výrobce potravin, který splňuje definici mikropodniku.

v případě záměru c):
Držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje definici
mikropodniku nebo je fyzickou osobou nepodnikající

Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem
lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů).

POPIS FICHE A OBLASTI
PODPORY
Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení
a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve
venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu, kterých
nedosahují, pokud působí samostatně. Podporovány budou společné investice
na realizaci projektu. V případě spolupráce v odvětví lesnictví jsou
podporovány také výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro
sdružený lesní majetek. Fiche může podpořit stávající skupinu
spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu.
Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.
Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží
jako společníci do společnosti dle § 2716 a následných zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů
Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním
podnikatelského plánu spolupráce:
- společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro živočišnou výrobu,

- společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro rostlinnou výrobu,
- nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných
zemědělských nebo potravinářských staveb (včetně nezbytných manipulačních
ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu),

- společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů, jejich finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií
souvisejících s dohledatelností produktů a užitkových vozů kategorie N bez
podkategorie G).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování
zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty
a jejich uvádění na trh
Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním
podnikatelského plánu spolupráce:

- Společné pořízení strojů, technologií a zařízení pro zpracování
zemědělských a ostatních produktů zemědělského podniku, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností
produktů a užitkových vozů kategorie N bez podkategorie G),
- výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných budov pro
zemědělství a potravinářství (včetně nezbytných manipulačních ploch
a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví

1. Výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní
majetek
2. Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním
podnikatelského plánu spolupráce:
- společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních
zbytků

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ
SPOLUPRÁCE MEZI ÚČASTNÍKY
KRÁTKÝCH DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ A
MÍSTNÍCH TRHŮ, čl. 35, odst. 2, písm. d)
Číslo Fiche
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Název Fiche

Podpora spolupráce mezi aktéry

Max. míra podpory

50 % (odstupňováno dle velikosti podniku)

Alokace Fiche na výzvu v Kč

1.567.000,-

Min/max. způsobilé výdaje v Kč

50 000/5 000 000

DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE
Uskupení minimálně dvou subjektů, které splňují definice uvedené níže a kteří mají Živnostenský
list/Výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace.
Uskupení žádá o podporu prostřednictvím jednoho ze spolupracujících subjektů, tj. žadatele.
Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení jsou:
Zemědělský podnikatel splňující definici malého nebo středního podniku, Obec nebo dobrovolný
svazek obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Výrobce
potravin splňující definici malého nebo středního podniku, Nevládní neziskové organizace
zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, které mají jednu z následujících právních
forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav nebo zájmové sdružení právnických osob.
Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení nemůže být státní
podnik.

POPIS FICHE A OBLASTI
PODPORY
Operace je zaměřena na podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.

Podporována bude koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě podnikatelského plánu
spolupráce. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci
KDŘ nebo místního trhu. Formou podporované spolupráce může být společný prodej v místní prodejně,
společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).
Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se týká pouze dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně
jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.
Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě, že se činnosti zpracování a prodeje
konečnému spotřebiteli odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází.
Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného
projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. Žadatel/příjemce
dotace/spolupracující subjekty musí mít společně uzavřenou Smlouvu o spolupráci. Žádost o dotaci
podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek.
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnosti.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
1) Výdaje na spolupráci:
- vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem
- náklady na propagační činnost KDŘ nebo místního trhu (náklady spojené s propagací
v médiích, náklady na tisk letáků, plakátů, reklamní tabule).
2) Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského
plánu spolupráce v souvislosti se společným prodejem v místní prodejně, společným
prodejem ze dvora, společnou organizací přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový
prodej):
- společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení související s projektem

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
- vybavení prodejny
- pořízení prodejního stánku
- vybavení tržiště
- investice do technologie na úpravu produktů k prodeji
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup dopravních
prostředků určených zejména pro osobní přepravu není způsobilý včetně pořízení užitkových
vozů kategorie N bez podkategorie G)
- společná pojízdná prodejna

- nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti s provozováním KDŘ či
místního trhu (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance – šatny, denní místnost, sociální
zařízení)
- investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem (pořízení počítačového
hardware a software)

Podání Žádosti o
dotaci

Přihlášení na
Portál farmáře
Přístup do Portálu farmáře
(přihlašovací jméno a heslo)
žadatel získá
 na podatelně Regionálních
odborů SZIF (pracoviště v
působnosti RO – Havlíčkův
Brod a Žďár nad Sázavou)
a Centrály SZIF.
 prostřednictvím datové
schránky nebo e-Podatelny
s elektronickým podpisem.

Podání žádosti
Žádost o dotaci (ŽoD) musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu
Farmáře a po vyplnění žadatelem předána na MAS v souladu s pravidly
operace 19.2.1
Žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně
povinných, příp. nepovinných příloh na MAS přes Portál farmáře
v elektronické podobě v termínu stanoveném výzvou MAS
Některé přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci jsou součástí
formuláře Žádosti o dotaci!!
Nepovinné přílohy stanovené MAS jsou uvedeny ve Výzvě!
Vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům,
předložit v listinné podobě

Možnost žadatele konzultovat ŽoD s MAS

Podání žádosti

Žadatel vybere MAS,
přes kterou bude
žádat o dotaci a dále
postupuje podle
prezentací 1-4

Děkuji za pozornost 

