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8. Kolo PRV

operace Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000

1.2.1 Informační akce 25 000 000

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 500 000 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 360 000 000

6.4.2 Podpora agroturistiky 130 000 000

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 27 000 000

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 33 000 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 30 000 000

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 28 000 000

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 140 000 000

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 170 000 000

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 60 000 000

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 20 000 000

Celkem 1 643 000 000

Termín příjmu žádostí: 8. – 29.10.2019



Harmonogram

Termín příjmu žádostí: 8. – 29.10.2019

Výsledky (doporučen / nedoporučen): nejpozději do 19. 11. 2019

Termín odevzdání marketingových průzkumů: 7. 1. 2020, do 18:00 hodin

Termín odevzdání VŘ:  18. 2. 2020, do 18:00 hodin

AK ze strany SZIF – nejpozději do  19.5.2020 výzva k odstranění nedostatků

- do 21 dnů je žadatel povinen odstranit nedostatky

- V případě nalezení dalších nedostatků bude stanoveno dodatečné doplnění se 14 
denní lhůtou



Základní změny

Změna v počítání lhůt stanovených pro doplnění žádosti (chybníku)

- Nově počítáno 21 dnů od dne doručení 

- Den doručení = den přihlášení do PF resp. 10 dnů po uveřejnění na PF

Registrace v Evidenci údajů o skutečných majitelích nejpozději ke dni odevzdání příloh. 

Pozor: legislativní povinnost evidence již byla do 31.12.2018

VŘ / marketing

- Zakázky do 2 mil Kč bez DPH (dodávky) a do 6 mil Kč bez DPH (stavby) budou řešeny 
marketingovým průzkumem s odevzdáním do 7.1.2020.

- Zrušení uzavřené výzvy VŘ

- Zakázky do 500 tis Kč bez DPH bez změny – odevzdání k ŽOP

- Zakázky nad 2 mil Kč (dodávky) a nad 6 mil Kč bez DPH (stavby) zůstávají bez změny s 
odevzdáním do 18.2.2020



4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu,
balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním
produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení
prodejen.

Žadatel:

a) Zemědělské podniky

b) Zpracovatelské podniky

c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků



4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Výše dotace:

pro záměr a) a b) 

40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

pro záměr c)

35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky

45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro mikro a malé podniky

Maximální způsobilé výdaje 30 mil Kč.

Nejčastější investice:

- Bourárny masa, minimlékárny a moštárny

- Vakuovací a balící linky 

- Chladírenské vozy

Pozn. Výroba krmiv zejména pro prodej nikoliv vlastní potřebu podniku žadatele



6.4.1. Investice do nezemědělských činností 

6.4.1. Investice do nezemědělských činností

Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k
diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů.

Žadatel:

Zemědělský podnikatel evidovaný v EZP nejméně 2 roky před podáním
žádosti o dotaci.

Další podmínka:

- Nejméně 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby, nebo

- Nejméně 10 ha lesních pozemků (pozor na převzetí LHO)



6.4.1. Investice do nezemědělských činností 

Výše dotace:

25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,

35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,

45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.

Maximální způsobilé výdaje 10 mil Kč.

Nejčastější investice:

- Autodílny, truhlárny, kovovýroby a jejich vybavení

- Bagry, traktorbagry a nakladače pro stavební práce

Pozor na motivační účinek!

Pozn. Výroba/služba nesmí být pouze pro potřebu podniku žadatele. Každá investice musí
splnit efektivnost v podobě minimálního ročního zisku z dané činnosti – musí být splněna
doba návratnosti investice



6.4.2. Podpora agroturistiky

6.4.2. Podpora agroturistiky

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti 
agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů.

Žadatel:

Zemědělský podnikatel evidovaný v EZP nejméně 2 roky před podáním
žádosti o dotaci.

Další podmínka:

- Nejméně 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby, nebo

- Nejméně 10 ha lesních pozemků (pozor na převzetí LHO)



6.4.2. Podpora agroturistiky

Výše dotace:

25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,

35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,

45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.

Maximální způsobilé výdaje 10 mil Kč.

Nejčastější investice:

- Vybudování a vybavení penzionu (včetně stravovacího zařízení)

- Vybudování sportovišť k penzionům

Pozor na motivační účinek!

Pozn. Penzionmusí mít nejméně 6 a nejvíce 40 lůžek.



Jaro 2020

6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke 
stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských 
podnicích.

Žadatel:

Mladý začínající zemědělec, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů.

Žadatel musí být evidován jako zemědělský podnikatel nejpozději k datu
podání Žádosti o dotaci.

Výše dotace:

Dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 Kč



8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Nejčastější investice:

- Stroje

- Pozemky

- Stavby 

Investice bývají omezené % (např. stroje mohou tvořit max. 45%, nákup
nemovitosti může tvořit max. 45%)

Aby bylomožné o dotaci požádat, žadatel musí splňovat minimální velikost
podniku ke dni podání ŽOD,



Ostatní dotace

Ministerstvo zemědělství

Operační program rybářství:

- zaměřeno na investice pro subjekty zabývající se chovem ryb

- nejčastěji strojové vybavení (traktory, křovinořezy, sekačky,
terénní vozidla).

- dotace 50 %

Závlahy

- zaměřeno na vybudování závlahových systémů

- dotace 40% - 90 % podle zaměření podniku



Závěr

Děkuji za pozornost


