Program rozvoje venkova 2014 – 2020
v rámci MAS Vladař
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje
Datum a místo: 12.1.2018 Libědice
Zpracoval: Ladislav Vopat, MAS Vladař
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Různé

1. Obecné podmínky:
-

-

Základním komunikačním kanálem je Portál Farmáře
U projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých se počítá dotace, se dokládá fnanční
zdraví žadatele

-

Žadatel/příjemce dotace zabezpečuje fnancování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů

-

Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistt realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody

-

Výdaje mohou vzniknout nejdříve k datu podání Žádost o dotaci na MAS

-

Žadatel/příjemce dotace musí mít vypořádány splatné závazky vůči příslušnému FÚ

-

Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady k dotaci nejméně 10 let od proplacení
dotace

1. Obecné podmínky:
-

-

-

-

-

-

Za splnění podmínek stanovených Pravidly zodpovídá výhradně žadatel
Stavbu, která je součást projektu, lze užívat jen k účelu vymezenému kolaudačním rozhodnutm,
ohlášením a pod.
Příjemce je povinen provést výběrové řízení na dodavatele projektu dle pravidel pro zadávání
zakázek
Předmět dotace musí být ve vlastnictví příjemce až do skončení lhůty vázanost projektu
Příjemce dotace musí mít uspořádány právní vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány
stavební výdaje nebo budou umístěny podpořené stroje a technologie
Příjemce dotace zajist vykazování údajů potřebných pro monitoring po dobu vázanost projektu

2. Společné podmínky pro všechny aktvity
- Projekt lze realizovat na území příslušné MAS a musí být v souladu s SCLLD příslušné MAS

- Druh dotace: přímá nevratná na vynaložené způsobilé výdaje
- Výše dotace: max. výše způsobilých výdajů je 5 mil. Kč, min. výše 50 ts. Kč
- Lhůta vázanost projektu trvá 5 let od data převedení dotace na účet
- Způsoby uspořádání vztahů k nemovitostem: vlastnictví, spoluvlastnictví min. 50%, nájem, pacht,
věcné břemeno, výpůjčka
- V případě závazku na vytvoření pracovního místa musí toto příjemce vytvořit do 6 měsíců od data
převedení dotace na účet, závazek běží 3 roky.
- Preferenční kritéria jsou závazná po dobu udržitelnost projektu

3. Specifcké podmínky k jednotlivým Fichím v rámci MAS
Vladař
PRV 1 - Investce do zemědělských podniků
PRV 2 – Zpracování a uvádění na trh zemedělských produktů
PRV 3 – Podpora činnost na založení nebo rozvoj nezemědělských
činnost
PRV 4 – Neproduktvní investce v lesích
PRV 5 – Sdílení zařízení a strojů
PRV 6 – Horizontální a vertkální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
PRV 7 – Předávání znalost a informační akce

Fiche PRV1 - Investce do zemědělských podniků
čl. 17, odstavec 1., písmeno a)
-

Cíl: Investce v živočišné a rostlinné výrobě vedoucíke snížení výrobních nákladů, modernizaci

nebo

-

-

zlepšení jakost vyráběných produktů, zvýšení účinnost využívání výrobních faktorů a
snadnějšímu přístupu k novým technolgiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je
obnova zásadní pro další činnost

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

-

Žadatel dotace: zemědělský podnikatel

-

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
+ 10 % navýšení pro mladé začínající zemědělce
+ 10 % navýšení pro oblast čelící přírodním a jiným zvláštním omezením
znevýhodněním

-

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investční výdaje
1) stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě (výstavba, modernizace a rekonstrukce ustájovacích
prostor, skladovacích prostor pro krmiva a steliva, pořízení technologií)
2) stavby, stroje a technologie pro rostlinou a školkařskou výrobu (výstavba, modernizace a rekonstrukce
pro skladování a sklizeň produktů, nových konstrukcí sadů a chmelnic, skleníků apod., pořízení
technologických linek )
3) pořízení zemědělských traktorů a speciálních strojů
4) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku
5) nákup nemovitost

Přehled některých maximálních hodnot výdajů, na které může být poskynuta dotace
Popis výdaje
Motor. vozidlo do 3,5 t

Max. hodnota
500.000,-/ks

Stáje pro skot

40.000,-/ust. místo

Stáje pro výkrm prasat

12.000,-/ust. místo

Stáje pro ovce a kozy

10.000,-/ust. místo

Dojírny pro krávy

400.000,-/ust. místo

Sklady pro potřeby RV

8.000,-/m3

Nosné konstr. chmeln.

1.000.000,-/ha

Traktory

2.000.000,-/ks

Zem.str. přívěsné

1.200.000,-/ks

Zem.str. nesené

500.000,-/ks

Fiche PRV2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
čl. 17, odstavec 1., písmeno c)
-

-

-

Cíl: Zvýšení efektvity výroby a celkové konkurence schopnost malých a středních podniků v oblast
zpracování zemědělských produktů. Umožnit zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využit
moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských
řetězců.
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investce, které se týkají zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh
Žadatel dotace: a) zemědělský podnikatel,
b) výrobce potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu,
c) výrobce krmiv,
d) jiný subjekt, aktvní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

-

Výše dotace: a) v případě, kdy je výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I – 50%
b) v případě, kdy výstupní produkt nespadá pod přílohu I – 35% pro střední podniky a 45% pro
malé a mikro podniky

-

Fiche PRV2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
čl. 17, odstavec 1., písmeno c)

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investční výdaje
-

a) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, včetně nezbytných manipulačních ploch

-

b) pořízení užitkových vozů N1, N2

-

c) nákup strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování produktů, fnální úpravu, balení, značení

-

d) související se skladováním

-

e) vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

Přehled některých maximálních hodnot výdajů, na které může být poskynuta dotace
Popis výdaje

Max. hodnota

Provozní
laboratoře+HW a SW

1.000.000,-

Dopravní prostředek
do 3,5 t
3,5 t – 12 t

700.000,1.500.000,-

Chladící jednotka

500.000,-

Mrazící jednotka

700.000,-

Pojízdná prodejna

1.500.000,-

Fiche PRV3 – Podpora investc na založení nebo rozvoj
nezemědělské činnost
čl. 19, odst. 1., písmeno b)
-

-

Cíl: Investce na založení a rozvoj do vybraných nezemědělských činnost dle Klasifkace
ekonomických činnost (CZ-NACE)
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investce, které souvisejí se stavební obnovou či novou
výstavbou provozovny

-

Žadatel dotace: Podnikatelské subjekty ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

-

Výše dotace:
- 25% pro velké podniky
- 35% pro střední podniky
- 45% pro malé podniky

Fiche PRV3 – Podpora investc na založení nebo rozvoj
nezemědělských činnost
čl. 19, odstavec 1., písmeno b)

Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na investční výdaje
1) novostavba, stavební obnova, modernizace provozovny, kanceláře, malé ubytovací zařízení včetně stravování
a budovy v rámci turistcké infrastruktury a sportovišť (např. truhlárny, autoopravny, zámečnictví, opravárenství,
pneuservisy, pekárny, minipivovary, sušárny dřeva, cukrárny, penziony ap.)
2) montáže technologických linek
3) nákup strojů a zařízení (např. vybavení výše uvedených linek, obráběcí stroje, stavební stroje a nářadí, užitk,
auta N1, HW, SW, včetně montážních prací)
4) nákup nemovitost

Fiche PRV4 - Neproduktvní investce v lesích
čl. 25
•

•

•

•

•

•

Cíl: Investce ke zvyšování enviromentálních a společenských funkcí lesa
Podpora zahrnuje projekty vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnost
území, zajištění bezpečnost návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí
Pro podporu jsou způsobilé projekty zaměřené na posílení rekreační fce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba
herních a naučných prvků, ftness prvků. Podporovány budou též aktvity vedoucí k usměrňování
návštěvnost 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 bezpečnost návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí.
Žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL (pozemek určený k plnění fce lesa),
sdružení s právní subjektvitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL
Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši
100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Fiche PRV4 - Neproduktvní investce v lesích
čl. 25

Způsobilé výdaje: lze poskytnout pouze na investční výdaje,
•

1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty do 2 m šíře, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných a
ftness prvků

•

2) opatření k usměrňování návštěvnost území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků,
info tabulí, závory

•

3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků

•

4) opatření k zajištění bezpečnost návštěvníků lesa ( mostky, lávky, zábradlí)

•

5) nákup pozemku

Fiche PRV5 – Sdílení zařízení a strojů
čl. 35, odst. 2., písmeno c)
-

-

-

-

-

Cíl: Spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a strojů. Efektvní využit
zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuáoním postupu nemohlo být dosaženo
Podpora je zaměřena na koordinaci spolupracujících , tzn. Spolupráce na tvorbě podnikatelského
plánu spolupráce a společná investce na realizaci projektu
Záměry:
a) spolupráce v oblast zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
b) spolupráce v oblast zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů na
zemědělské a nezemědělské a jejich uvádění na trh

-

c) spolupráce v oblast lesnictví

-

Žadatel: ad. a) a b) - zemědělský podnikatel (mikropodnik)
- výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
ad. c) držitel lesa (mikropodnik)

-

Fiche PRV5 – Sdílení zařízení a strojů
čl. 35, odst. 2., písmeno c)

Výše dotace: 45% způs. výdajů ad. a) a b); 50% způs. výdajů ad. c)
Způsobilé výdaje: dotaci lze poskytnout pouze na vypracování podnikatelského plánu a investční
výdaje
1) společné pořízení strojů a technologií pro zemědělskou a těžbu lesních porostů
2) nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných staveb
3) společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování zemědělských produktů

Přehled některých maximálních hodnot výdajů, na které může být poskynuta dotace
Popis výdaje

Max. hodnota

Náklady na vypracování podnikatelského
plánu

max. 20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Společné pořízení zem. strojů a
technologie pro ŽV

zem. stroje přív. - 1.200.00,-/ks
zem. stroje nesen. - 500.000,-/ks
kolový traktor – 2.000.000,-/ks

Společné pořízení zem. strojů a
technologie pro RV

Zem.stroje přív. - 1.200.000,-/ks
Zem.stroje nesen. - 500.000,-/ks
Kolový traktor – 1.00.000,-/ks
Samoj.str. na sklizeň zelen. - 4.000.000,-/ks
Nosné konst.chmelnic – 1.000.000,-/ha

Nová výstavba, modernizace a
rekonstrukce společně využívanýh staveb
staveb

Sklady pro potřebu RV – 8.000,-/m3
Sklady pro potřebu ŽV – 4.000,-/mš

Společné pořízení pro zpracování zeměd.
Produktů, jejich finální úpravu, balení,
značení

Dopr.prostředky do 3,5t: 700.000,-/ks; 3,5t – 12t: 1.500.00,-/ks
nad 12t: 2.000.000,-/ks
Chlad.jednotka: 500.000,-/ks; mraz.jednotka: 700.000,-/ks

Fiche PRV6 – Horizontální a vertkální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů
čl. 35, odst. 2., písmeno d)
-

-

-

Cíl: Spolupráce minimálně dvou subjektů vedoucí k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů. Začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnost.
Podpora zahrnuje koordinaci spolupracujících min. dvou subjektů na základě podnikatelského
plánu spolupráce. Je určenapro společné investce a společnou propagaci KDŘ nebo místního
trhu. Formou spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, ze dvora, společná
organizace přímého prodeje spotřebiteli. Dodavatelský řetězec může zahrnovat max. jednoho
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.
Žadatel dotace: - zemědělský podnikatel nebo

-

- obec nebo dobrovolný svazek obcí nebo

-

- výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu

-

Fiche PRV6 – Horizontální a vertkální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů
čl. 35, odst. 2., písmeno d)

Výše dotace:
- 50% v případě výdajů na spolupráci (vypracování podnikatelského plánu, náklady na propagační
činnost)
v případě přímých nákladů (společné pořízení strojů, technologie a vybavení-prodejna, stánek,
tržiště, pojízdná prodejna; nová výstavba či modernizacev souvislost KDŘ či místních trhů;
náklady na pořízení e-shopu):
- 25% pro velké podniky
- 35% pro střední podniky
- 45% pro malé podniky

Přehled některých maximálních hodnot výdajů, na které může být poskynuta dotace
Popis výdaje

Max. hodnota

Náklady na vypracování
podnikatelského plánu

20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Náklady na propagační činnost v
místním kontextu(média, letáky,
plakáty, reklamní tabule)

20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Pořízení strojů a technologií

Dopr.prostředky
do 3,5t:
700.000,-/ks;
3,5t – 12t:
1.500.00,-/ks
nad 12t:
2.000.000,-/ks
Pojízdná prodejna:
1.500.000,-/ks

Pořízení vybavení a zařízení

Prodejní stánek do 6m2 – 30.000,-/ks
Prodejní stánek nad 6m2 – 50.000,-/ks

SW, HW v souvidlosti s e-shopem

E-shop max. 100.000,-

Hlavní preferenční kritéria k hodnocení projektů
-

Tvorba nových pracovních míst

-

Finanční náročnost projektů

-

Úspěšnost žadatele v žádostech SCLLD

-

Kategorie žadatele

-

Využit stávajících objektů (rekonstrukce)

-

Odnět ZPF

Pravidla,

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty PRV na období 2014 – 2020 platná od roku 2018
htps:/p/pwww.szif.cz/pcs/pprv2014-1921

To je vše, děkuji za pozornost

