OPS pro Český ráj
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Program semináře
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 Seznámení s Portálem farmáře*
 Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků*
 Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských

produktů
 Fiche 3 - Investice do nezemědělských činností
 Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích
 Dotazy, diskuze
 *Samostatné prezentace

Základní údaje o výzvě
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Datum vyhlášení výzvy MAS

26.3.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu na Portálu
farmáře

16.4.2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu na Portálu
farmáře
Termín registrace na RO SZIF

Datum ukončení realizace projektu

4.5.2018
24.8.2018

Do 24 měsíců po podpisu Dohody

Základní údaje o výzvě
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Celková výše dotace pro 1. Výzvu: 15 791 979,- Kč
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace
pro 1. výzvu

F1

Investice do zemědělských
podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
– Investice do zemědělských podniků

5 000 000,Kč

F2

3.2 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

3 000 000,Kč

F3

Investice do nezemědělských
činností

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

7 000 000,Kč

F4

3.4 Neproduktivní investice v
lesích

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

791 979,- Kč

Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy
projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje
minimální stanovenou výši bodů) v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi
dosahuje minimálně 50 % požadované výše dotace daného projektu.

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
(čl. 17.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
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Definice žadatele/příjemce dotace
 zemědělský podnikatel – zák.č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu –
zák.č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 výrobce krmiv – zák.č. 91/1996 Sb., o krmivech
 jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU jako vstupní produkt (Příloha 9 Pravidel)
Druh a výše dotace
 Výstupní produkt mimo přílohu I Smlouvy o fungování EU:
střední podnik 35 %, malý a mikropodnik 45 %, velký podnik NE
 Výstupní produkt v příloze I Smlouvy o fungování EU: 50 %

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
(čl. 17.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
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Způsobilé výdaje
Pouze investiční (kap.1 obecných podmínek Pravidel):
1) pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností
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 (nákladní auta)
7) investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
8) nákup nemovitosti

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
(čl. 17.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
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Způsobilé výdaje – limity výdajů (Příloha 3 Pravidel)
Popis výdaje

Maximální hodnota některých výdajů

provozní laboratoře a související hardware a software – 1 000 000 Kč
dopravní prostředek, jehož největší technicky přípustná hmotnost (vč.
Investice ke
chladící/mrazící jednotky)
zvyšování a
• nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč
monitorování kvality
• je v rozmezí 3,5 – 12 t – 1 500 000 Kč
produktů
chladící jednotka – 500 000 Kč
mrazící jednotka – 700 000 Kč
dopravní prostředek, jehož největší technicky přípustná hmotnost (vč.
Investice související
chladící/mrazící jednotky)
s uváděním vlastních
• nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč
produktů na trh
• je v rozmezí 3,5 – 12 t – 1 500 000 Kč
včetně marketingu
pojízdná prodejna – 1 500 000 Kč

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
(čl. 17.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
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Způsobilé výdaje – limity výdajů (Příloha 3 Pravidel)
Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s projektem – maximálně 10 %
celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt
Výdaje související s marketingem – 100 000 Kč
Motorová vozidla (kromě výše uvedených) - dopravní prostředek, jehož největší
technicky přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t (N1) – 500 000 Kč

Kritérium přijatelnosti
Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu)
nebo krmiv; výrobní proces se musí týkat zpracování a 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
V bodovém hodnocení min. 30 bodů

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
(čl. 17.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
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Další podmínky
Právní vztahy k nemovitostem, kde se staví: vlastnictví, spoluvlastnictví s min.
50% podílem, věcné břemeno
Právní vztahy k nemovitostem, kde stroje, technologie, vybavení: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, věcné břemeno

Podmínky, když výstupní produkt mimo přílohu I Smlouvy o
fungování EU
NE velký podnik, podnik s inkasním příkazem rozhodnutím EK, podnik v obtížích
NE investice související s produkcí biopaliv nebo energie z obnovit.zdrojů
Podpora má motivační účinek (Žádost o dotaci před zahájením prací na projektu)
Kde se vyžaduje posouzení vlivu na ŽP podle přílohy 1 zák.č.100/2001 Sb. doložit

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
(čl. 17.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů)
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Nepovinné přílohy MAS – když chce žadatel body
1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních
podniků (Příloha 5 Pravidel 19.2.1) – body za velikost podniku
2) Certifikát systému bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv vydaný
certifikačním orgánem (např. BRC, IFS), který je akreditován pro příslušný
systém. V případě ISO pouze certifikát ISO 22000 pro systém bezpečnosti a
jakosti potravin/krmiv a ISO 14000 pro Management životního prostředí. – body
za ekologicky šetrné produkty a uplatnění environmentální politiky
3) Prostá kopie platného certifikátu KLASA, nebo doklad, že je některý z
produktů žadatele označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením
nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal
ocenění Regionální potravina udělené Ministerstvem zemědělství – body za
registrovanou značku kvality

Fiche 3 - Investice do nezemědělských
činností (čl. 19.1.b Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností)
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Definice žadatele/příjemce dotace
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci
Druh a výše dotace
 velký podnik 25 %, střední podnik 35 %, malý podnik 45 %
 Velikost podniku podle Přílohy 4 Pravidel
Režim podpory
 Podpora v režimu:
 - blokové výjimky (čl.19.1.b, písm. i Pravidel)
 - de minimis (celkem za 3 po sobě jdoucí účetní období < 200 000
EUR)

Fiche 3 - Investice do nezemědělských
činností (čl. 19.1.b Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností)
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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, 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)
4) nákup nemovitosti

Fiche 3 - Investice do nezemědělských
činností (čl. 19.1.b Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností)

13

Způsobilé výdaje – limity výdajů (Příloha 3 Pravidel)
Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s projektem – maximálně 10 %
celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt
Motorová vozidla - dopravní prostředek, jehož největší technicky přípustná
hmotnost nepřevyšuje 3,5 t (N1) – 500 000 Kč

Kritéria přijatelnosti
 Pouze vybrané NACE:

- C - Zpracovatelský průmysl mimo ocel, uhlí, lodě, synt.vlákna, 12.00
(tabákové výrobky), 25.40 (zbraně a střelivo)
- F - Stavebnictví mimo 41.1, G - Velko a maloobchod mimo 46 a 47.3, I Ubytování, stravování a pohostinství, J Info a komunikace mimo 60 a 61, M
Profesní, vědecké a technické činnosti mimo 70, N 79 Cestovní kanceláře, N
81, N 82.1, N 82.3, N 82.92, P 85.59, R 93 Sport, zábava a rekreace, S 95, S 96

Fiche 3 - Investice do nezemědělských
činností (čl. 19.1.b Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností)
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Kritéria přijatelnosti







R 93 Sport, zábava a rekreace a I 56 Stravování a pohostinství POUZE ve vazbě na venkovskou
turistiku nebo ubytovací kapacitu
V případě uvádění produktů na trh jsou uváděny produkty mimo Přílohu I Smlouvy o fungování
EU nebo musí převažovat nad těmi v Příloze I
V případě zpracování produktů výstupem produkty mimo Přílohu I
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
V bodovém hodnocení min. 40 bodů

Další podmínky
NE zemědělské a lesnické stroje
Dodržet kategorii podniku až do podpisu Dohody, zmenšit lze
Ubytovací zařízení – kapacita 6 – 40 pevných lůžek bez přistýlek (samostatný funkční celek), žadatel
se přihlásí k poplatkové povinnosti u obce
Přípustné právní vztahy k nemovitostem kde stavební výdaje - vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno)
Přípustné právní vztahy k nemovitostem kde stroje, technologie nebo vybavení - vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno)

Fiche 3 - Investice do nezemědělských
činností (čl. 19.1.b Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností)
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Nepovinné přílohy MAS – když chce žadatel body
1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních
podniků (Příloha 5 Pravidel 19.2.1) – body za velikost podniku
2) Výpis z katastru nemovitostí – body za využití / obnovu existující budovy /
stavby
3) Projektová dokumentace dokazující vznik nových lůžek pro celoroční
ubytování turistů – body za vznik nových lůžek

Fiche 4 - Neproduktivní investice
v lesích (čl. 25 Neproduktivní investice v lesích)
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Definice žadatele/příjemce dotace
- Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
- Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL
Druh a výše dotace
 100 %

Fiche 4 - Neproduktivní investice
v lesích (čl. 25 Neproduktivní investice v lesích)
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Způsobilé výdaje
Pouze investiční (kap.1 obecných podmínek Pravidel):
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

Fiche 4 - Neproduktivní investice
v lesích (čl. 25 Neproduktivní investice v lesích)
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Kritéria přijatelnosti
Projekt na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a Natura 2000
PUPFL má platný lesní hospodářský plán nebo osnovu
V bodovém hodnocení min. 25 bodů

Další podmínky
NE podnik s inkasním příkazem rozhodnutím EK, podnik v obtížích
Podpora má motivační účinek (Žádost o dotaci před zahájením prací na projektu)
Přípustné právní vztahy k nemovitostem kde stavební výdaje (vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, výpůjčka,
věcné břemeno)
NE stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro
účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení
kulturního dědictví venkova, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje,
následnou údržbu a péči.

Fiche 4 - Neproduktivní investice
v lesích (čl. 25 Neproduktivní investice v lesích)
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Nepovinné přílohy MAS – když chce žadatel body
1) Projektová dokumentace, ze které bude zcela zřejmé, jaké prvky
na posílení rekreační funkce lesa budou v rámci projektu pořízeny –
body za posílení rekreační funkce lesa
2) projektová dokumentace nebo v případě, že se nepředkládá, pak
technický popis realizace projektu, ze kterých bude zcela zřejmé,
jaké pozitivní vlivy na životní prostředí budou v rámci realizace
projektu uskutečněny – body za pozitivní vliv projektu na
životní prostředí

DĚKUJEME ZA POZORNOST
RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
rolc-opscr@seznam.cz
Tel.: +420 606 603 194
Ing. Veronika Horáková
veronika1horakova@seznam.cz
Tel.: +420 739 017 494
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