
 

                                                  

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným 
prostřednictvím PRV 
(verze k 24.11. 2015) 
 
1. Je z PRV možný nákup zahrady, pole, případně zemědělských rostlin?  
Nákup nemovitosti je možný jen za splnění několika podmínek, zejména musí 
existovat přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu. Další 
podmínky jsou stanoveny v Obecných podmínkách pro poskytnutí dotace na základě 
PRV. Při splnění všech podmínek lze nákup uplatnit maximálně do částky 
odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. V případě 
zemědělských investic není nákup jednoletých rostlin a jejich vysazování způsobilé 
pro podporu (to platí také např. pro nákup zvířat.  

 
2. Na semináři v Olomouci zazněla informace, že zatímco přes PRV zemědělci 
mohou žádat pouze na speciální mobilní stroje, tak přes MAS budou moci 
žádat zemědělci na jakýkoliv stroj, včetně traktoru. Je tato informace správná? 
Ano, přes MAS mohou zemědělci žádat na jakýkoli stroj včetně traktoru.  
 
3. V aktuální výzvě (2015) na investici do zemědělských podniků je podmínka, 
že náklady na pořízení strojů nesmí přesáhnout 49 % z celkových výdajů na 
projekt. Bude takováto či jiná podmínka muset být ve výzvách MAS?  
Pro konečné žadatele MAS nebude tato podmínka stanovena. 
 
4. Podporu na agroturistiku mohou získat i nezemědělští podnikatelé?  
Ano, v rámci článku 19 mohou přes MAS žádat i nezemědělští podnikatelé  - není to 
v rozporu s Programovým dokumentem, protože je to v něm přímo uvedené.  

 
5. Z EZFRV budou hrazeny projekty, které se týkají ostatních 

opatření/podopatření/operací, obsažených v nařízení (EU) č. 1305/2013. MAS bude 

mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co 

nejvíce vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat 

podmínky stanovené evropskými předpisy, zejména stanovené v příslušných 

článcích nařízení č. 1305/2013, tzn., že MAS podporované aktivity upraví dle cílů 

jednotlivých opatření/podopatření, nemusí však respektovat podmínky nastavené v 

PRV nad rámec článků nařízení a nastaveného rozhraní s ostatními ESI fondy, např. 

v rámci podopatření Podpora investic v zemědělských podnicích mohou být přes 

MAS podporovány i sklady obilovin a olejnin, zemědělské stroje či nezemědělské 

subjekty v podopatření Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Jak 

moc je možné se od PRV odchýlit? Je možné na základě nařízení č. 10305/2013 

vytvořit fiche na opravu místních komunikací nebo na rekonstrukce kulturních 

památek atd.?  



 

                                                  
Připravujeme Metodiku pro tvorbu fichí, která určí, jak se lze od PRV odchýlit. Oprava 
místních komunikací nebo rekonstrukce kulturních památek je financovatelná dle čl. 
20 Nařízení č. 1305/2013. Tento článek není podporován v rámci PRV ani přes 
MAS. 
6. V PRV je opatření na naučné stezky v lesích. Bude pokračovat změkčující 

pravidlo z minulého PRV, že alespoň 50% stezek musí vést po lesních 

pozemcích nebo bude opět omezení na výhradně lesní pozemky? 

Neuvažujeme o změkčení této podmínky v novém období  - jedná se o lesnické 
opatření, které má zvyšovat společenskou hodnotu lesů. 
 
7. Je způsobilá přes MAS rekonstrukce bioplynové stanice?  
Neuvažujeme v novém období o zařazení podpory na bioplynové stanice přes MAS - 
v současném období tato podpora nebyla ze strany MAS využívána.  

 
8. Již dlouho se mluví o skutečnosti, že budou moci být z PRV podporování i 
nezemědělští podnikatelé na venkově. V programovém dokumentu ani na 
semináři k SCLLD jsem se to nedozvěděl. Bude tomu tak?  
Přes MAS bude možné podpořit i nezemědělské podnikatele na venkově, a to v 
rámci Fiche -Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (čl. 
19, odst. 1., písm. b)). Tato skutečnost byla prezentována jak na seminářích, tak se 
tato informace nachází v Programovém dokumentu.  

 
9. Pokud bude žadatel žádat např. o dotaci z opatření PRV 4.1.1. přes MAS (op. 
19.2) bude míra podpory 85 % nebo 40-60 %?  
Míra podpory bude stanovena Pravidly k operaci 19.2.1 a bude se lišit v závislosti na 
podporovaných aktivitách. Při stanovení míry podpory se bude vycházet z míry 
podpory na příslušnou aktivitu  uvedené v programu. Na modernizaci podniků to tedy 
bude 40 –60 %.  
 

10. Je možné v opatření 4.2.1. v rámci přestavby lisovny pořídit výtah?  

Pokud se bude jednat o součást přestavby budovy, kdy bude nezbytně nutné pro 

proces zpracování výrobků pořízení výtahu, lze jej v rámci operce 4.2.1 podpořit.  

11. Cenové limity na výstavbu hal na skladování obilnin. Budou stanoveny, 
nebo máme použít z minulého období I. 1.1 2007-2014?  
Limity musí být v novém programovém období stanoveny s ohledem na plnění 
principu 3E, tedy budou stanoveny i na skladování obilnin. 
 
12. Budou povoleny pořízení vleku na řezanou píci, pluh apod. Ve 
vyjmenovaných strojích pro nové opatření I. 1.1 nejsou uvedeny.  
V rámci operace 4.1.1 jsou způsobilé jen speciální stroje, zatímco v rámci Fiche 
Investice do zemědělských podniků v operaci 19.2.1 – tzn. přes MAS nebude 
podpora strojů omezena. 



 

                                                  
 

13. Ubytování v rámci CLLD 6.4.2 Podpora agroturistiky - může být žadatelem i 
jiný podnikatel než zemědělský subjekt?  
V rámci Fiche -Podporainvestic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
bude možné podpořit i rekonstrukci či stavbu ubytovacího zařízení. Přes MAS bude 
možné v rámci této Fiche podpořit i nezemědělské podnikatele.   
 
14. Je oprávněný záměr v rámci investice do nezemědělských činností –
vybudování čerpací stanice LPG + myčka aut CZ NACE 45.20 opravy a údržba 
motorových vozidel -myčka a CZ NACE 47.30 maloobchod s pohonnými 
hmotami...  
CZ-Nace 45.20 je přijatelná jak v rámci operace 6.4.1, tak i přes MAS. Skupina 47.30 
nemůže být podporována ani v rámci operace 6.4.1, ani přes MAS. 

 
15. Technika pro lesní hospodářství – bude přes SCLLD omezení např. velikosti 
lesa jak je tomu u přímého opatření?  
Podrobné podmínky pro operaci 19.2.1 budou ještě diskutovány. Omezení velikosti 
lesa souvisí s nastavením efektivnosti investic. V určité míře bude muset být 
zachováno i v operaci 19.2.1. (přes MAS). 
 
16. Prosíme o upřesnění (příp. srovnání s minulým obdobím) věty z pravidel: Činnosti 

R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) 

mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

Vminulém období bylo možno realizovat projekty na podnikatelsky provozovaná 

sportoviště ve vazbě na venkovskou turistiku, ale nemusela být vazba na ubytovací 

kapacitu. Stravování a pohostinství naopak mohlo být podpořeno jen při vazbě na 

ubytovací kapacitu. Jak to bude nyní, platí bez výhrad spojka „a“, tudíž i sportovní a 

rekreační činnosti budou pouze ve vazbě na ubytovací kapacitu? Anebo je výklad 

naopak volnější, že i u stravování a pohostinství postačí vazba na venkovskou 

turistiku?  

Znamená to, že nechceme podporovat stravování a pohostinství samostatně, tedy 
oboje by mělo být ve vazbě na ubytovací kapacitu. 

 

17. Pokud si žadatel (mikropodnik řeznictví a uzenářství) podá žádost o dotaci 

na pořízení technologie na výrobu uzenářských výrobků. Bude jeho žádost 

způsobilá do čl. 17, od. 1, písm. B nebo do článku 19, odst. 1, písm. B, nebo do 

obou? Je to totiž nezemědělský podnikatel, jeho činnost je způsobilá v obou 

dvou případech a rozvíjí tím svoji činnost a zároveň zpracovává zemědělský 

produkt a bude ho uvádět na trh. 



 

                                                  
Záleží na tom, které produkty budou převažovat. Pokud převažují produkty uvedené 
v příloze I Smlouvy o EU, pak je příslušným článkem článek 17. Pokud převažují 
produkty nezemědělské – tedy neuvedené v příloze I Smlouvy o EU, pak projekt 
spadá pod článek 19. 

 

18. Sociální podnikání - Zapsaný ústav jako žadatel má záměr vybudovat stáj pro 

dobytek a pořízení technologie na sušení sena vše v režimu sociálního podniku. Kam 

může žadatel podat žádost o dotaci? Do PRV jako začínající zemědělský podnikatel? 

Výše podpory bude max. 60% z celk. ZV? Je pak zapsaný ústav způsobilým 

příjemcem dotace? Z dotazů ŘO IROP vyplynulo, že v rámci sociálního podnikání 

nebude podporována zemědělská činnost z tohoto OP. Bude v rámci PRV sociální 

podnikání podporováno?  

Pokud žadatel splní podmínky pro Fichi Investice do zemědělských podniků a 
odpovídající MAS bude tuto Fichi mít zahrnutou ve své strategii, tak žadatel může 
žádat v rámci PRV. Žadatel zejména musí být zemědělským podnikatelem, forma 
žadatele není důležitá. Zda je žadatel zaměřen na sociální podnikání může být třeba 
výhoda v rámci MAS nastavených preferenčních kritérií. Pokud se jedná o 
začínajícího podnikatele, může podat žádost pouze na projekt do 1 000 000,-Kč 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Míra podpory se bude 
pohybovat mezi 40-60% (vyšší míra bude platit pro žadatele splňující definici 
mladého začínajícího zemědělce a znevýhodněné oblasti LFA). 

 

19. Neproduktivní investice v lesích. U tohoto opatření je uveden indikátor výstupu 
Celková plocha (ha) –prosím o přesnější definici  
tohoto indikátoru týkající se tohoto opatření, kdy způsobilými výdaji je výstavba 
stezky, odpočinková místa, apod.. Jak tuším budu sem muset napsat výměru lesních 
pozemků na kterých budou přístřešky nebo herní prvky postaveny. Ale to mi přijde u  
tohoto opatření trochu zcestné. Dle mého by stálo za úvahu ponechat pouze 
indikátor Počet podpořených operací.  
 
Indikátor celková plocha stanoví oblast, které se daná investice týká. Nejedná se 
tedy jen o plochu přístřešků a herních prvků, ale celého lesa, který bude danou 
investicí zasažen. Celková plocha je indikátor, který je EK stanoven jako povinný 
indikátor pro sledování priority 4 přes LEADER; prioritě 4 odpovídá většina 
lesnických opatření. 
 
20. Bod 5, písm. b), str. 11 „Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude 
podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 
vybavení.“ Co se rozumí pojmem obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení?  
Konkrétní podmínky budou stanoveny v Pravidlech pro operaci 19.2.1. Souvisejícími 

objekty a technickým vybavením se rozumí např. mosty, propustky, brody, příkopy, 

svodnice, trativody, výhybny, obratiště, zábradlí i dopravní značky. V rámci výstavby 



 

                                                  
či rekonstrukce polních cest je podporována nová výstavba i těchto objektů. V rámci 

rekonstrukce lze předmětné objekty i obnovit. 

20.Fiche Neproduktivní investice v lesích - Je možné realizovat projekt na 
území CHKO? Mohou být příjemcem dotace NNO zaměřené např. na ochranu 
životního prostředí?  
Neproduktivní investice nelze realizovat na zvláště chráněných území, tedy ani v 
CHKO. Příjemcem dotace mohou být soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení, tedy i nestátní neziskové 
organizace mohou být žadateli. 
 
21. Fiche  Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích ad b) 
„Projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské 
státy.“ Tento plán získáme kdy a kde? Držitelé lesů o něm vědí?  

 
Bohužel toto je povinná podmínka z nařízení, která musí být splněna. Plán na 
ochranu lesů však zatím není vypracován. Na národní úrovni jsou zatím zpracovány 

oblastní plány rozvoje lesů, kde jsou zahrnuty všechny PUPFL.  
 

22. Neproduktivní investice v lesích: Ve vymezení fiche je, že Podpora přispívá k 
naplňování Priority 4A Obnova zachování a posílení biologické rozmanitosti,včetně 
oblasti sítě Natura 2000. V oblasti podpory je však uvedeno....“s výjimkou zvláště 
chráněných území a oblastí Natura 2000". Máme připraven projekt narealizaci 
lesního hřiště s fitness prvky, vybraný pozemek je však v oblasti Natura 2000. Bude 
projekt způsobilý k podpoře?  
Projekt není způsobilý k podpoře. 
 
23. Vzhledem k tomu, že v Pravidlech pro 1. kolo PRV nejsou v Operaci 4.1.1 

Investice do zemědělských podniků níže uvedené "podpory" uvedeny, raději se ještě 

ptáme touto cestou. Může si zemědělský podnikatel zažádat přes MAS v 19.2.1 o: A. 

přebudování seníku na halový sklad zemědělských komodit (vybudování stěn a 

podlahy)? Ano. B. Vybudování váhy pro vážení kamionů (pro odvoz zemědělských 

komodit z vlastní čističky/sušičky)? Ano. C. Rekonstrukce již existující jezdecké 

haly (rekonstrukce stěn)?  Již se nejedná o zemědělskou činnost, ale o činnost dle 

čl. 19 –Sportovní, zábavní a rekreační činnosti musí být ve vazbě na venkovskou 

turistiku a ubytovací kapacitu. D. oprava a rekonstrukce stájí pro koně? Ano. E. 

Výstavba tzv. ocelokolny jako stání pro zemědělskou techniku (kombajn, traktory 

apod.)?  Ano. 

24. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností -

Podnikatel v oboru pohřebních služeb by potřebovat pro svoji činnost vysokozdvižný 

vozík. Vzhledem k tomu, že podnikatel pracuje v oblasti služeb, je možné na 



 

                                                  
vysokozdvižný vozík získat dotaci z tohoto programu? Nebo je vysokozdvižný vozík 

vždy brán jako forma dopravy bez ohledu na to, k jaké činnosti je využíván?  

Je podstatné, pro jakou činnost bude daný výdaj využíván. Pohřební služby jsou 

aktivitou (CZ-NACE S96), která bude v rámci článku 19 podporována, tedy pokud 

bude vysokozdvižný vozík využíván pro potřeby podnikání v těchto službách, tak je 

způsobilým výdajem. 

25. Investice do zemědělských podniků Jsou způsobilým nákladem i závlahy, 
nádrže na dešťovou vodu?  
Závlahy ve sklenících jsou způsobilým výdajem, ostatní zavlažovací systémy nejsou 
způsobilé. Nádrže na dešťovou vodu jsou způsobilé. 

 
26. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. V PRV je uveden jako 
oprávněný žadatel mikro, malý a střední podnikatel. Opravdu v tomto opatření lze 
podporovat přes MAS i střední podniky? (50 -250 zaměstnanců)  
Přes MAS lze podpořit i velké zpracovatelské podniky. Podpora velkých podniků byla 
přes PRV vyloučena, protože z analýzy PRV vyplývala potřeba zvyšování 
konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků. Pokud MAS v analýze 
neidentifikuje stejnou potřebu jako v PRV, tak můžete podpořit nejen střední, ale i 

velké podniky. 
 
27. Sdílení zařízení a strojů -Jak se bude zkoumat majetkové propojení v rámci 

tohoto opatření? Mohou pořádat např. 3 zapsaní zemědělci, kteří běžně podnikají ve 

sdružení či s.r.o. (jednatel pan Novák) a zapsaný zemědělec pan Novák? Nebo 

zemědělci, kteří podnikají ve společném sdružení, ale každý má své IČO?  

Pravidla pro spolupráci se zatím připravují. Kontrolu na personální a majetkovou 

propojenost jsme zatím neuvažovali, ale po tomto dotazu ji zvážíme.  

 
28. Obec je považována jako žadatel za velký podnik?  
Obec dosud byla považována za velký podnik a stejně to tak bude v novém 
programovém období. 
 
29. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - Lze mezi „subjekty 

aktivní ve zpracování zemědělských produktů“ zařadit i organizace Českého svazu 

zahrádkářů, popř. Českého svazu chovatelů, zpracovávající zemědělskou produkci 

(např. moštování, výroba krmného šrotu, apod.)? Pokud ne, navrhujeme jejich 

zařazení mezi příjemce dotace. Nevidíme důvod k jejich diskriminaci.  

Způsobilé jsou všechny subjekty aktivní ve zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů.  
 



 

                                                  
30. Budou v rámci SCLLD podporovány komplexní pozemkové úpravy? V 

programovém dokumentu PRV se píše, že přes MAS nebudou podporovány. 

Metodika pro tvorbu fichí je však uvádí.  

Pozemkové úpravy lze realizovat v rámci SCLLD –pozemkové úpravy jako aktivity, 

které budou implementovány přes MAS, byly v PRV umožněny v rámci 1. modifikace 

31. Kdo jsou oprávnění žadatelé v rámci "Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností"? V Metodice pro tvorbu fichí jsou uvedeny podnikatelské 

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

zemědělci. Platí tedy, že i zemědělci musí být mikropodnik nebo malým podnikem?  

Zemědělský podnikatel může být i střední nebo velký podnik 

 

 

 

 
 

 


