Květen 2019

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020
8. kolo: 8.–29. říjen 2019
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
•

žadatel: zemědělský podnikatel nebo výrobce potravin či krmiv

•

dotace 40 %

•

způsobilé výdaje maximálně 30 milionů Kč

•

podpora investic do staveb a technologií pro zpracování produktů zemědělské prvovýroby

•

například: výstavba, rekonstrukce, vybavení mlékárny, sýrárny, bourárny

Lesnická technika
•

žadatel: vlastník nebo uživatel lesa

•

dotace 50 %

•

nutné minimálně 3 ha lesa

•

stroje a vybavení pro péči o lesní pozemky

•

například: klanicový vlek, shrnovač klestu, lesnický traktor

Investice do nezemědělských činností
•

žadatel: zemědělský podnikatel s minimálně dvouletou historií

•

dotace 25–45 % podle velikosti podniku

•

způsobilé výdaje maximálně 10 milionů Kč

•

podpora investic do staveb a technologií pro přidruženou výrobu

•

nelze na rozestavěné projekty

•

například: servis zemědělských strojů, výroba dřevěných výrobků či pelet včetně manipulační
techniky, výroba tvarovaných biopaliv

Podpora agroturistiky
•

žadatel: zemědělský podnikatel s minimálně dvouletou historií

•

dotace 25–45 % podle velikosti podniku

•

způsobilé výdaje maximálně 10 milionů Kč

•

podpora investic do malokapacitních ubytovacích zařízení včetně souvisejících výdajů (například:
restaurace, půjčovna kol, sportoviště)

•

ubytování minimálně 6 lůžek, maximálně 40 lůžek

•

nelze na rozestavěné projekty

Další opatření
•

preventivní opatření v lesích, odstraňování škod způsobených povodněmi

•

obnova lesních porostů po kalamitách

•

investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

•

neproduktivní investice v lesích

Místní akční skupiny – MAS
Výzvy jednotlivých MAS probíhají průběžně dle připravenosti
•

výzvy se týkají různých oblastí – zemědělství, potravinářství, lesnictví, diverzifikace

•

případný projekt se administruje na MAS podle místa realizace

•

dotace dle konkrétní MAS, zpravidla 40–60 %

•

způsobilé výdaje dle konkrétní MAS a konkrétní výzvy

•

vhodné spíše pro menší projekty

POZOR:
U většiny projektů je důležitá včasná příprava. Zejména stavební, ale i některé technologické investice
vyžadují konzultaci se stavebním úřadem, případně nějaký druh stavebního řízení. To musí být platné
před podáním žádosti o dotaci.

Většina projektů také podléhá výběrovému řízení. To vyžaduje včasnou přípravu, neboť jeho
nastavení a výsledek ovlivňuje velikost způsobilých výdajů a průběh administrace celého projektu.
Z toho důvodu se výběrové řízení stalo jedním z kritických bodů administrace žádosti.

Budoucí výzvy PRV
ve stávajícím programovém období budou vyhlášeny v závislosti na zbývajících/vrácených prostředcích

2

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktuálně vyhlášené výzvy
Odpadové hospodářství – příjem žádostí od 1. srpna 2019
žadatel: podnikatel nebo veřejný subjekt dle typu záměru
•

dotace 85 % v režimu de minimis

•

podpora techniky pro zajištění sběru a svozu odpadu

•

vybavení, výstavba a modernizace sběrných dvorů

•

třídící a dotřiďovací linky pro odpady – vybavení, výstavba a modernizace

•

výstavba zařízení pro úpravu odpadů pro BPS – vybavení, výstavba a modernizace

•

výstavba/modernizace BPS, které budou nově přijímat odpady

•

výstavba/modernizace zařízení pro odvodnění čistírenských kalů

•

výstavba/modernizace zařízení, které budou přijímat kaly z čištění komunálních vod

•

vybavení, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
(některé záměry mají příjem žádostí do 2. prosince 2019)

•

výstavba/realizace podnikových ČOV za účelem snížení environmentálního znečištění (dotace
25 % + půjčka ze SFŽP) - příjem již zahájen, a bude probíhat do konce roku 2019

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Aktuálně vyhlášené výzvy
Úspory energie – příjem žádostí od 2. září 2019
•

dotace až 50 % pro podnikatelské subjekty i zemědělské podnikatele

•

podpora snižování energetické náročnosti budov (administrativní budovy, dílny, hospodářské
budovy) – zateplením, výměnou oken, napojením na BPS, instalace FVE apod.

•

podpora snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů – výměna
posklizňových linek, dojíren, nakladačů, manipulátorů, krmných vozů apod.

Příklady:
Typový projekt 1: zemědělské družstvo sídlí v původní administrativní budově ze 70. let, její stav již
neodpovídá současným energetickým standardům a jsou zde vysoké náklady na vytápění. Družstvo
zrekonstruuje budovu – zateplí ji, vymění okna a dveře, vymění osvětlení za nové LED osvětlení, změní
způsob vytápění z elektrické energie na zemní plyn.
Typový projekt 2: zemědělský podnikatel vlastní starší nakladač s vysokou spotřebou nafty, v rámci
projektu jej vymění za nový úsporný, stávající stroj ekologicky zlikviduje a získá až 50 % vložených
finančních prostředků nazpět.
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Dotace na výzkum a vývoj – výzvy otevřeny
•

dotace až 70 % pro podnikatelské subjekty i zemědělské podnikatele

•

otevřeny výzvy Potenciál, Aplikace, Inovace

Podporované aktivity:
Investice do vytvoření nebo rozvinutí zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity (pořízení strojů
a zařízení, práv duševního vlastnictví, pořízení pozemků a budov). Podpora průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje (podpora osobních nákladů, náklady smluvního výzkumu, provozní náklady,
odpisy, poradenské služby, režie). Uvádění nových či inovovaných výrobků do výroby a na trh (podpora
výstavby budov, pořízení nových technologií, licencí, patentů, certifikace produktů, marketingová
inovace).
Pro žádost o dotaci není povinné stavební povolení, projekt lze zrealizovat do 3 let od podání žádosti.
K žádosti je potřeba projektová dokumentace a v případě úspor i energetický posudek – s oběma
povinnými přílohami Vám umíme pomoci. V případě dotací na výzkum a vývoj se na nás obraťte
s nezávaznou konzultací Vašeho podnikatelského záměru.

NÁRODNÍ DOTACE
Předpokládaný termín – 2019
Dotace na rybníky pro obce
•

žadatel: obec a je vlastníkem nádrže/rybníka

•

oprava rybníka a odbahnění, do 2 milionů Kč na jednu akci, dotace 80 %

•

výstavba rybníka do 10 milionů Kč na akci, ale do 4 milionů Kč na každý ha, dotace 80 %

•

platné územní rozhodnutí, stanovisko správce vodního toku, hydrotechnické výpočty na převedení
průtoku Q 100 u nádrží nad 0,5 ha

Dotace pro zemědělce na stavbu rybníků nad 2 ha
•

žadatel: zemědělec, plátce DPH

•

platné územní rozhodnutí, stanovisko správce vodního toku, hydrotechnické výpočty na převedení
průtoku Q 100

•

výstavba rybníků nad 2 ha (nebo soustava dvou rybníků, aby součet byl nad 2 ha), dotace 80 %

Dotace pro rybáře na rybníky nad 2 ha – odbahnění, rekonstrukce
•

žadatel: hospodaří na více než 15 ha rybníků, je plátcem DPH

•

výše dotace 80 %

•

platné územní rozhodnutí, stanovisko správce vodního toku, hydrotechnické výpočty na převedení
průtoku Q 100

•

výstavba, oprava a odbahnění rybníků nad 2 ha
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OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ
Říjen 2019
Dotace na nákup techniky do rybářství a na rybníky do 2 ha
•

žadatel: musí mít doklad za prodanou rybu v roce 2018 a hospodařit na vlastní nebo pronajaté
vodní ploše

•

výše dotace 50 %

•

výstavba, oprava a odbahnění rybníků do 2 ha, je třeba platné stavební povolení

•

výstavba, oprava skladů, garáží, zpevněných ploch pro rybářské využití, zapotřebí platné stavební
povolení, pokud je nutné

•

nákup techniky do rybářství – pick-up, přívěsné vozíky, malotraktory, traktory, mulčovače a další
přídavné stroje k traktorům, nákladní auta, manipulátory, přívěsy, návěsy, elektrocentrály,
motorové pily, křovinořezy, sekačky, čerpadla, sítě, kádě, lodě, přepravní bedny a další vybavení
do rybářství

Dotace na RAS – recirkulační systémy pro chov ryb
•

žadatel: musí mít doklad za prodanou rybu v roce 2018

•

dotace 50 %

•

výstavba kompletních technologií pro chov ryb v uzavřených systémech

Investice do zpracování produktů z ryb
•

žadatel: musí mít doklad za prodanou a zpracovanou rybu v roce 2018

•

dotace 50 %

•

dotace na kompletní vybavení, rekonstrukci a výstavbu zpracovny
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PODPORA POJIŠTĚNÍ
Také v letošním roce mohou naši zemědělští klienti čerpat prostřednictví PGRLF podporu pojištění. Dne
1. ledna 2019 byl zahájen příjem žádostí programu Podpora pojištění. Příjem žádostí pro rok 2019 bude
v souladu s pravidly programu ukončen dne 30. října 2019.
Příjem žádostí v programu Pojištění lesních porostů byl zahájen 1. ledna 2019 a bude ukončen
30. října 2019. Příjem žádostí v programu Pojištění produkce lesních školek bude zahájen 1. srpna 2019
a bude ukončen 1. listopadu 2019. Upozorňujeme, že pojistné se hradí až po podání žádosti, to znamená,
že nejdříve je nutné podat žádost a poté uhradit splátky pojistného.
Obsah žádosti o finanční podporu pojištění:
1.
2.

řádně a úplně vyplněný formulář žádosti
pojistná smlouva, pojistka nebo strukturovaný výpis z pojistné smlouvy včetně soupisu pojištěných
plodin/zvířat, posledního platného dodatku u pojištěných plodin nebo všechny platné dodatky
vztahující se k příslušnému roku u pojištěných zvířat a rekapitulace (pokud pojišťovna vystavuje)
potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného
předepsaného na příslušný rok (na formuláři předepsaném Fondem) se dodává dodatečně,
nejpozději však k 30. říjnu příslušného roku
doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu,
zápočet z pojistné události, přeplatek) se dodává dodatečně, nejpozději však k 30. říjnu příslušného
roku

3.

4.

Podprogram: Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním
plodin
Komu je podprogram určen: pěstiteli, který na své jméno sjednal smluvní pojištění plodin a uhradil
pojistné ve výši minimálně 1 000 Kč za příslušný rok.
Výše podpory:
•

v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin pro
příslušný rok

•

v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro
příslušný rok

6

Pro účely poskytování finanční podpory se speciálními plodinami, jakožto předměty pojištění, rozumí
zejména:
•

trvalé kultury včetně školek, tj. réva vinná, chmel, ovoce
(meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve, rybíz, angrešt, ořechy, mandloně, kdoule, švestky,
slívy, ryngle, maliny, ostružiny, jeřáb černý, jeřáb obecný, kaštanovník jedlý)

•

jahody

•

brambory, cukrová řepa

•

zelenina

•

okrasné rostliny včetně školek a léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR)

•

přadné rostliny (len a konopí)

•

produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno

Podprogram: Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním
hospodářských zvířat
Komu je podprogram určen: podpora bude poskytnuta chovateli hospodářských zvířat, který na své jméno
sjednal smluvní pojištění hospodářských zvířat a uhradil pojistné ve výši minimálně 1 000 Kč za příslušný
rok.
Výše podpory:
•

v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro
příslušný rok
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