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V Praze dne 18. prosince 2014 
 
 

 

 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 871 620 
fax: 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz 
 

    

 

 
 
 
 

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro 
podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, 
I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty 
zemědělským a potravinářským produktům 
 
 
Ve 22. kole budou podpořeny i stroje a technologie do zemědělských, potravinářských a 
lesnických podniků. 
 
Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na 
podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a 
I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. 
 
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 26. 1. 8:00 hodin - 9. 2.2015 15:00 hodin a to 
pouze prostřednictvím Portálu Farmáře. 
 
Dne 18. 12. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel 
pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a 
I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Současně bylo 
schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele. 
 
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých 
podopatření předběžně stanoven následovně: 
 

Opatření/podopatření Alokace 

I.1.1.1 700 mil. Kč 
I.1.2.1 100 mil. Kč 
I.1.3.1 200 mil. Kč 

 
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o 
finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu žádostí. 
 
Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 22. kolo příjmu je uveden 
v přiloženém dokumentu. 
 
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 22. kolo příjmu, je k dispozici 
v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál 
Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního 
zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci SZIF POSKYTUJE – PROGRAM ROZVOJE 
VENKOVA 2007-2013. 
 
Součástí 22. kola bude rovněž příjem žádostí na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, 
který proběhne v termínu od 12. 1. do 16. 1. 2015. Příjem žádostí na toto opatření byl již 
vyhlášen. 
 
 
 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
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Hlavní změny podmínek v opatřeních pro 22. kolo příjmu žádostí  
 
Vzhledem k potřebě proplatit veškeré dotace do konce roku 2015, budou u všech opatření 
žadatelé povinni úhradu výdajů, na které je požadována dotace, a následné předložení 
Žádosti o proplacení zajistit nejpozději do 30. 6. 2015. 
 
V rámci Obecných podmínek Pravidel došlo k úpravám zejména v oblasti systému 
administrace, který musí být zásadně zkrácen, a dále jsou vypuštěny kapitoly, které jsou pro 
toto kolo nerelevantní. Obecné podmínky pro 22. kolo se navíc nově vztahují pouze na toto 
kolo a nemají zpětnou platnost i na kola předchozí. 
 
Hlavní změny v systému administrace – dle Obecných podmínek Pravidel, kapitola 5. 
Žádost o dotaci, zejména kapitola 5.2 Podání Žádosti o dotaci (s přílohami k Žádosti 
o dotaci):  

- Žádost o dotaci je podávána prostřednictvím Portálu Farmáře (z účtu žadatele), 
- součástí Žádosti o dotaci jsou přílohy k Žádosti o dotaci (dle Specifických 

podmínek Pravidel, kapitoly 9. resp. 10 Seznam předkládaných příloh) – formou skenů 
jednotlivých příloh vložených do formuláře Žádosti o dotaci,  

- možnost nahrání kompletně vyplněné Žádosti o dotaci spolu s přílohami k Žádosti o 
dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře je pouze v době termínu resp. času pro příjem 
žádostí (Portál Farmáře bude spuštěn pro vygenerování Žádosti o dotaci několik dní 
před termínem příjmu žádostí) – nahrání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu 
Farmáře znamená podání Žádosti o dotaci (žadatel již nedoručuje na RO SZIF 
potvrzení o přijetí z Portálu Farmáře),  

- prostřednictvím Portálu Farmáře může být za dané podopatření odeslána pouze jedna 
Žádost o dotaci žadatele – Portál Farmáře nedovolí žadateli odeslat více Žádostí o 
dotaci na dané podopatření,  

- výzva k odstranění nedostatků Žádosti o dotaci v rámci administrativní 
kontroly je žadateli zaslána pouze prostřednictvím Portálu Farmáře nejpozději 
do 28 kalendářních dnů od zveřejnění seznamu Žádostí doporučených/náhradníků,  

- odstranění nedostatků v rámci administrativní kontroly musí být provedeno na 
RO SZIF osobně/poštou/datovou schránkou dle Žádosti o doplnění neúplné 
dokumentace (podepsané v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání 
a podepisování za žadatele) do 7 kalendářních dnů od zaslání výzvy.  

 
U podopatření I.1.1.1 se změny týkají zejména seznamu výdajů, na které je možné 
poskytnout dotaci, a preferenčních kritérií. Vzhledem k tomu, že 22. kolo příjmu žádostí bude 
posledním kolem v rámci programového období 2007 – 2013 a jelikož je nutné zajistit realizaci 
předložených projektů nejpozději do 30. června 2015 (z důvodu nutnosti jejich proplacení do 
konce roku 2015), došlo k zařazení pouze těch výdajů, které nevyžadují dlouhou dobu 
realizace. Z tohoto důvodu jsou mezi výdaje, na které je možné poskytnout dotaci, zařazeny 
pouze mobilní zemědělské stroje, jednoduché technologie do živočišné výroby a rostlinné 
výroby, protikroupové systémy v sadech a nosné konstrukce v chmelnicích. 
 
Projekt v tomto kole nesmí podléhat řízení stavebního úřadu, tj. pro jeho realizaci nesmí být v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů nutné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření 
stavebního úřadu. 
 
Změny v rámci preferenčních kritérií navazují na upravený seznam výdajů, na které je možné 
poskytnout dotaci. Nově bude dána hlavní preference speciálním mobilním strojům pro 
pěstování ovoce, zeleniny a révy vinné. O něco nižší preference mají speciální mobilní stroje 
pro pěstování brambor, chmele, školkařskou výrobu, okrasných rostlin a LAKR a technologie 
pro živočišnou výrobu. 
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V rámci podopatření I.1.2.1 Lesnická technika byl výčet způsobilých výdajů přizpůsoben 
předpokládaným způsobilým výdajům pro období 2014-2020. Byla nastavena plošná omezení, 
která vycházejí ze studie zohledňující efektivnost strojů na majetcích nejrůznějších výměr. 
Dále došlo k technickému omezení strojů, které sleduje jejich pozitivní vliv na životní prostředí. 
V rámci preferenčních kritérií bylo vypuštěno preferenční kritérium - Podíl rozlohy lesních 
pozemků (ha) uvedené v LHP/LHO vůči celkové rozloze obhospodařovaných zemědělských 
pozemků evidovaných v LPIS. 
 
V rámci podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 
navazují změny v rámci preferenčních kritérií na upravený seznam výdajů, na které je možné 
poskytnout dotaci. Preference bude dána strojům a technologiím, které se týkají zpracování 
masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Mezi způsobilé výdaje 
pak byly zařazeny pouze vybrané rychle realizovatelné investice z oblasti zpracování. Rovněž 
tyto projekty, stejně jako u podopatření I.1.1.1, nesmí podléhat řízení stavebního úřadu. 


