
Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Operace 19.2.1.Podpora provádění operací 
v rámci strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje



Společné podmínky 19.2.1.

• Minimální výše způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je
stanovena dotace – 50.000,- Kč

• Maximální výše způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je
stanovena dotace – 5.000.000,- Kč

• Projekt je realizován na území příslušné MAS

• Projekt je v souladu s CLLLD příslušné MAS



Společné podmínky 19.2.1.

• Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od převedení dotace 
na účet 

• Uspořádání právních vztahů k nemovitostem – vlastnictví, 
spoluvlastnictví (min. 50%), nájem, pacht, věcné břemeno

• ŽOD obdrží minimální počet bodů stanovených MAS
• Realizací vznikne samostatný funkční celek
• Závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na 

účet u malých a středních firem, 5 let u velkých firem
• Finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace
• Preferenční kritéria jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu



Společné podmínky 19.2.1.

Přílohy k Žádosti o dotaci na MAS
• Povolení stavebního úřadu platné a pravomocné při registraci 

na MAS
• Projektová dokumentace - LF
• Půdorys
• Katastrální mapa – LF
• Finanční zdraví
• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých 

středních podniků
• Znalecký posudek při nákupu nemovitosti
• Přílohy stanovené MAS



Společné podmínky 19.2.1.

Přílohy po zaregistrování na RO
• Výběrové/zadávací řízení
• Žádost o dotaci – aktualizovaný formulář

Přílohy k podpisu Dohody
• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
• Čestné prohlášení k „de minimis“



Společné podmínky 19.2.1.

Přílohy k Žádosti o platbu I.
• Oprávnění k provozování činnosti
• Doklad o vedení bankovního účtu
• Účetní/daňové doklady
• Položkové rozpočty
• Výpisy z účtu o úhradě
• Soupiska účetních dokladů
• Protokol o předání stroje/technologie
• ES prohlášení o shodě
• Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti
• Cenový marketing



Společné podmínky 19.2.1.

Přílohy k Žádosti o platbu II.
• Kolaudační souhlas
• Dokumentace skutečného provedení stavby 
• Fotodokumentace předmětu dotace
• Přehled o výši pojistného
• Kupní smlouva na nemovitost
• Přílohy stanovené MAS

Přílohy po proplacení projektu
• Monitorovací zpráva



Čl. 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

• Zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zem. podniku

Hmotné a nehmotné investice v ŽV a RV
- zem. stavby a technologie pro ŽV, RV a školkařskou

produkci,
- mobilní stroje
- peletovací zařízení pro vlastní spotřebu

• Definice žadatele – zemědělský podnikatel



Čl. 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

• Výše dotace – 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Navýšení o 10 %  pro mladé začínající zemědělce a 
o 10 % pro LFA oblasti

• Kódy způsobilých výdajů:
007 – ŽV
008 – RV
009 – peletárny pro vlastní spotřebu v zem. podniku

• Pouze investiční výdaje



Čl. 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

Kód 007 stavby a technologie v živočišné výrobě

• stavby ustajovacích prostor a chovatelských zařízení
• pořízení technologií pro živočišnou výrobu
• skladovací prostory pro krmiva a steliva pro přímou 

spotřebu v podniku
• skladovací prostory pro druhotné produkty živočišné výroby, 

vč. jejich úpravy a zpracování
• mobilní stroje pro ŽV
• nemovitosti



Čl. 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

Kód 008 stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou
výrobu

• skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce vč. 
technologií 

• nosné konstrukce trvalých kultur včetně protikroupových a 
protidešťových systémů

• protikroupové systémy a ochranné sítě proti ptactvu ve 
vinicích

• skleníky, fóliovníky, kontejnerovny
• zahradnické stavby
• mobilní stroje pro RV
• nemovitosti



Čl. 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

Další podmínky

• O situování v LFA rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75% 
celkové výměry pozemků v LPIS v oblastech LFA

• Předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele

• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb



Článek 17.1.a) versus operace 4.1.1

• žadatel stejný
• výše podpory navýšená na 50% + 10% pro mladé + 10% pro 

LFA
• zjednodušené limity, mobilní stroje nejsou výslovně 

vyjmenované
• zařazení mobilních strojů/technologií do kódů dle primárního 

určení



Čl. 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

• Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců

Hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh kromě produktů
rybolovu, akvakultury a medu

• Definice žadatele
- zem. podnikatel nebo výrobce potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu

- výrobce krmiv
- jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh
a vývoji zem. produktů



Čl. 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

• Výše dotace 
– 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace v případě,

kdy výstupní produkt spadá pod Přílohu I Smlouvy o 
fungování EU

- 45% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro mikro a 
malé podniky v případě, kdy výstupní produkt nespadá pod 
Přílohu I Smlouvy o fungování EU

- 35% výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední
podniky v případě, kdy výstupní produkt nespadá pod 
Přílohu I Smlouvy o fungování EU



Čl. 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

• Kódy způsobilých výdajů:
010 - Zpracování zem. produktů (výstupní produkt spadá pod 
přílohu I Smlouvy o fungování EU)

011 - Zpracování zem. produktů (výstupní produkt nespadá 
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU)

012 – Uvádění zem. produktů na trh

• Pouze investiční výdaje



Čl. 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Kód 010 - Zpracování zem. produktů (výstupní produkt spadá 
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU)
Kód 011 - Zpracování zem. produktů (výstupní produkt nespadá
pod přílohu I Smlouvy o fungování EU)

- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování, finální úpravu 
balení, značení výrobků 

- výstavba, rekonstrukce a modernizace budov
- investice související se skladováním suroviny a výrobků
- zvyšování kvality a monitorování kvality výrobků
- zařízení na čištění odpadních vod
- nákup nemovitostí



Čl. 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Kód 012 – Uvádění zem. produktů na trh
- uvádění vlastních produktů na trh včetně marketingu
- pořízení užitkových automobilů - limit
- limit na marketing – max. 100.000,- Kč

Kritérium přijatelnosti
Výrobní proces se musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin
uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU



Čl. 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Další podmínky

• NE intervenční sklady

• Při zpracování zem. produktů, kdy výstupní produkt nespadá pod 
přílohu I Smlouvy o fungování EU musí být dodržen motivační účinek

• Při zpracování zem. produktů, kdy výstupní produkt nespadá pod 
přílohu I Smlouvy o fungování EU se nesmí jednat o investice v 
souvislosti s produkcí biopaliv nebo energie z obnovitelných zdrojů



Článek 17.1.b) versus operace 4.2.1

• Žadatel může být i jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění 
na trh a vývoji zem. produktů

• Vstup je vždy pod Přílohou I Smlouvy o EU, ale výstup může být 
mimo 

• Výše dotace
 pokud je výstup mimo Přílohu I – 35% pro SP, 45% pro 

mikro a MP
 pokud je výstup pod Přílohou I – 50%

• Pokud výstupní produkt nespadá pod Přílohu I, musí mít 
podpora motivační účinek



Čl. 17.1.b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotazy: Je možné ve zpracování podpořit žadatele a Spadá činnost do 
Přílohy I:
• Pivovar – ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou, 

doporučujeme raději zařadit do článku 19.1.b
• Pálenice – ano v 17.1.b) výstup NEANEX podpora max. 45%
• Cukráři - ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou, 

doporučujeme raději zařadit do článku 19.1.b
• Pekaři - ve zpracování lze podpořit pokud vstupy jsou pod přílohou, 

doporučujeme raději zařadit do článku 19.1.b
• Ovocné džemy – Ano v 17.1.b) výstup ANEX 20.07
• Masové paštiky - Ano v 17.1.b) výstup ANEX 16
• Zmrzlina - ano v 17.1.b) výstup NEANEX podpora max. 45%



Čl. 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností

Investice do vybraných nezemědělských  činností dle Klasifikace 
ekonomických činností CZ-NACE

Definice žadatele – mikro a malé podnikatelské subjekty ve 
venkovských oblastech, zemědělci

Výše dotace
- 45% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé p.
- 35% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední p.
- 25% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké p.



Čl. 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností

Režim podpory
- „de minimis“
- Bloková výjimka

Pouze investiční výdaje

- Stavební obnova či výstavba provozoven, kanceláří, malokapacitního
ubytování včetně objektů turistické infrastruktury, sportovišť

- stroje, technologie a další vybavení sloužící pro nezemědělskou činnost
- doplňující výdaje – úpravy povrchů, parkovací stání, oplocení, zeleň



Čl. 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností

Kódy způsobilých výdajů
017 - sekce C zpracovatelský průmysl kromě třídy 12.00, 25.40 
018 - sekce F stavebnictví, kromě skupiny 41.1
019 - sekce G velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel, 

kromě oddílu 46 a skupiny 47.3
020 – sekce I ubytování, stravování a pohostinství
021 – sekce J informační a komunikační činnost, kromě oddílu 60 a 61
022 - sekce M profesní, vědecké a technické činnosti, kromě oddílu 70 
023 - sekce N 79, 81, 82.1, 82.3, 82.92 administrativní a podpůrné činnosti
024 - sekce P 85.59 vzdělávání
025 – sekce R 93 kulturní, zábavní a rekreační činnosti
026 – sekce S 95, S 96 ostatní činnosti 



Čl. 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností

Kritéria přijatelnosti

- Sportovní, zábavní, rekreační činnost a stravování pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku a nebo malokapacitní ubytování

- Při uvádění na trh nesmí být výstupní produkt uveden v Příloze I Smlouvy 
o fungování EU nebo musí alespoň převažovat

- Při zpracování nesmí být výstupní produkt uvedený v Příloze I Smlouvy 
o fungování EU

- V případě investic do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí 
většina vyrobeného paliva sloužit k prodeji nebo pro nezemědělskou 
činnost



Čl. 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností

Další podmínky

• Nemůže žádat žadatel, který 2 roky před podání ŽOD na MAS ukončil 
stejnou nebo obdobnou činnost

• Nelze pořídit zemědělské a lesnické stroje

• Kategorii podniku deklarovanou při podání ŽOD musí žadatel dodržet do 
podpisu Dohody 

• Výdaje související s ubytovacím zařízení jsou možné pouze do 
malokapacitních ubytoven s kapacitou 6-40 lůžek



Čl. 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností

Další podmínky pro režim blokové výjimky

• Při rozšíření výrobního sortimentu musí být ZV o nejméně 200% vyšší 
než účetní hodnota znovu použitého majetku

• Při zásadní změně výrobního postupu musí být ZV vyšší než součet 
provedených účetních odpisů za předchozí 3 účetně uzavřená období

• Podpora musí mít motivační účinek



Článek 19.1.b) versus operace 6.4.1, 6.4.2. 6.4.3

• Žadatelem mohou být kromě zemědělců i mikro a malé 
nezemědělské podniky

• Širší rozsah CZ-NACE

• V jedné žádosti lze kombinovat zaměření – pokud jde o 
funkční celek

• Žadatel si u každého projektu vybírá režim podpory

• V případě blokové výjimky platí podmínka motivačního 
účinku a kategorie podniku, u režimu „de minimis“ NE



Čl. 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Investice na hromadnou mechanickou ochranu melioračních 
a zpevňujících dřevin při založení porostu – oplocenky.

• Definice žadatele -
vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků

• Výše dotace – 50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace

• Investiční i neinvestiční výdaje



Čl. 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Kód 028 Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin  
minimální výška oplocenky 1,6 m
• Dřevěné oplocení – limit 120.000,- Kč/km
• Drátěné oplocení – limit 85.000,- Kč/km

Další podmínky

• Podpora musí mít motivační účinek

• Počet jedinců melioračních nebo zpevňujících dřevin musí být k datu 
podání ŽOD alespoň 90% jedinců



Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích

Zvyšování environmentální a společenské funkce lesa s podporou 
činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení rekreační 
funkce lesa.

• Definice žadatele -
vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků

• Výše podpory – 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace



Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích

Kód 029 Neproduktivní investice v lesích

• značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 m, 
významné přírodní prvky, herní a naučné prvky, fitness prvky

• zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory, odkládání odpadků, mostky, lávky, zábradlí, stupně

• nákup pozemků



Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích

Kritéria přijatelnosti
• Projekt lze realizovat pouze na PUPFL, který je zařízen platným lesním 

hospodářským plánem nebo osnovou

Další podmínky 
• Podpora musí mít motivační účinek

• NE na stezky širší než 2m a lesní cesty, které jsou převážně využívány 
pro účely lesního hospodářství

• NE výsadba, následná údržba a péče, provozní výdaje



Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů

Investice do lesnických technologií a strojů, technologií vedoucích k 
efektivnímu zpracování dřeva.

Definice žadatele
• Investice do techniky a technologie pro lesní hospodářství
Držitelé lesů – soukromé osoby, spolky, obce, svazky obcí, školy

• Nákup koně nebo vyvážecího vleku za koně
FO a PO poskytující služby v lesnictví

• Investice do vybavení dřevozpracujících  provozoven
FO a PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví



Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů

Výše dotace – 50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Kód 030 Technika a technologie pro lesní hospodářství
• Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, 

včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, pro 
přípravu půdy před zalesněním, lesní školkařská činnost, údržba  a 
oprava lesních cest

Kód 031 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
• Výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu, technologické

vybavení, nákup nemovitostí



Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů

Kritéria přijatelnosti
• Držitel lesa, který hospodaří na minimální výměře 3ha lesa

• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné  k životnímu 
prostředí

• Při pořízení koně se musí jednat o plemeno chladnokrevného koně, 
který má v ČR plemennou knihu a absolvoval výkonnostní zkoušky

• Investice u provozoven mohou být pouze na operace před 
průmyslovým zpracováním, a to u provozoven s průměrným ročním 
pořezem do 10 000 m3 včetně



Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování les. produktů

Další podmínky

• Podpora musí mít motivační účinek

• NE zaškolení obsluhy, CNC stroje, velkoplošné dělící a formátovací 
pily, technologie na zpracování energetických plodin a RRD, osobní  
a nákladní automobily pro školkařskou činnost

• Při poskytnutí podpory do dřevozpracujícího provozu musí žadatel
splňovat definici mikro, malého nebo středního podniku do podpisu
Dohody



Článek 35.2.c)

Spolupráce je umožněna v následujících záměrech: 

a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů 

Definice žadatele - Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická 
osoba, která podniká v zemědělské výrobě, 

- Výrobce potravin
Výše dotace 45%

Způsobilé výdaje – výdaje na spolupráci (podnikatelský plán)
- Investiční náklady – Stroje, technologie pro RV, ŽV a zpracování zem. 

produktů, stavby pro zemědělství a potravinářství



Článek 35.2.c)

Spolupráce je umožněna v následujících záměrech: 

a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů 

Definice žadatele - Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická 
osoba, která podniká v zemědělské výrobě,

Výše dotace 45%

Způsobilé výdaje 
- výdaje na spolupráci (podnikatelský plán)
- Investiční náklady – Stroje, technologie pro RV, ŽV a zpracování zem. 

produktů, stavby pro zemědělství a potravinářství



Spolupráce je umožněna v následujících záměrech: 

b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování 
zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské 
produkty a jejich uvádění na trh 

Definice žadatele - Výrobce potravin

Výše dotace 45%

Způsobilé výdaje – výdaje na spolupráci (podnikatelský plán)
- Investiční náklady – Stroje, technologie pro zpracování zemědělských a 

ostatní produkty zem. podniku, stavby pro zemědělství a 
potravinářství



Spolupráce je umožněna v následujících záměrech: 

c) Spolupráce v odvětví lesnictví 

Definice žadatele - Držitel lesa je osoba, která v předmětném lese 
hospodaří 

Výše dotace 50%

Způsobilé výdaje – výdaje na spolupráci (podnikatelský plán)
- Investiční náklady – Stroje, technologie pro zpracování zemědělských a 

ostatní produkty zem. podniku, stavby pro zemědělství a 
potravinářství



Článek 35.2.c) versus operace 16.3.1

 žadatel, výše podpory, způsobilé výdaje i přijatelnost stejné v souladu 
s notifikací

 záměry a), b) c) stejné jako v 16.3.1, žadatel si je při generování 
ŽoD nevybírá na Portále Farmáře, ale až ve formuláři ŽoD

 podpora musí mít motivační účinek



Výběr záměru ve článku 35.2.c)

Strana B2 Žádosti o dotaci



Propojenost ve článku 35.

Podmínka Pravidel:
„Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně nezávislé; 

C. Podniky se považují za nezávislé podniky ve smyslu přílohy I 
nařízení (EU) č. 702/2014. „

Subjekt může být propojen s jiným subjektem, ale mezi sebou musí mít 
tyto spolupracující subjekty nezávislou vazbu.



Článek 35.2.d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

Definice žadatel:

a) Zemědělský podnikatel, splňující definici malého nebo středního 
podniku. 

b) Obec nebo dobrovolný svazek obcí. 

c) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, splňující 
definici malého nebo středního podniku. 

d) Nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele 
potravin s právní formou (Spolek, Obecně prospěšná společnost, Ústav, 
Zájmové sdružení)



Článek 35.2.d)

Dotace
• 50 % výdajů na spolupráci 

Investiční výdaje dle velikosti podniku:

• 25 % pro velké podniky 
• 35 % pro střední podniky 
• 45 % pro malé podniky 



Způsobilé výdaje:
- Výdaje na spolupráci 

Investiční výdaje:
- vybavení prodejny 
- pořízení prodejního stánku
- vybavení tržiště 
- investice do technologie na úpravu produktů k prodeji 
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 
- společná pojízdná prodejna 



Článek 35.2.d) versus operace 16.4.1

 žadatel, výše podpory, způsobilé výdaje i přijatelnost stejné,   
v souladu s notifikací

 podpora musí mít motivační účinek



Děkujeme za pozornost
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