DOTAČNÍ ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2018

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020
Nová příručka pro zadávání zakázek
Byla zveřejněna 4. verze příručky pro zadávání zakázek v rámci PRV. Jednou z významných změn je
povinnost zakotvit do zadávacích podmínek otevřené výzvy možnost účasti účastníka, který podává
nabídku, na otevírání nabídek.

6. kolo: 3.–23. duben 2017
Zahájení činnosti zemědělského podnikatele


podpora investic souvisejících se zahájením podnikání mladých zemědělců



žadatel: fyzická i právnická osoba do 40 let včetně



dotace 45 tisíc EUR



podporováno pořízení strojů, nákup nemovitostí, rekonstrukce zemědělských staveb apod.

Investice do nezemědělských činností


podpora investic do staveb a technologií pro přidruženou výrobu (například servis zemědělských
strojů, výroba dřevěných výrobků či pelet včetně manipulační techniky, výroba tvarovaných
biopaliv apod.)



způsobilé výdaje maximálně 10 milionů Kč



žadatel: zemědělský podnikatel



dotace 25–45 % podle velikosti podniku



nelze na rozestavěné projekty

Podpora agroturistiky


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



žadatel: zemědělský podnikatel



ubytování minimálně 6 lůžek, maximálně 40 lůžek



způsobilé výdaje maximálně 10 milionů Kč



dotace 25–45 % podle velikosti podniku



nelze na rozestavěné projekty

Lesnická infrastruktura


lesní cesty včetně příslušné infrastruktury (sjezdy, skládky, svodnice, propustky) budované nebo
rekonstruované na lesních pozemcích



žadatel: vlastník nebo uživatel lesa



způsobilé výdaje maximálně 8 milionů Kč



dotace 80 %

Další podpory
Obnova lesních porostů po kalamitách, odstraňování škod způsobených povodněmi v lesích,
neproduktivní investice v lesích, malé pilařské provozy, podpora vývoje v zemědělské prvovýrobě.

7. kolo: září 2018 – předpoklad
Modernizace zemědělských podniků – stáje, jímky, hnojiště, seníky, dojírny, investice do vinic, chmelnic,
sadů atp.
Potravináři – přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Lesnická technika

POZOR:
U projektů chystaných na jarní i podzimní kolo PRV je důležitá zejména 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.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předpokládaný termín – srpen 2018
Dotace – odpadové hospodářství






podpora na vybavení kompostárny (technologie, stavební práce) – bude záviset na požadavku
MŽP a místě realizace
žadatel: podnikatel
podpora techniky pro zajištění sběru a svozu odpadu
vybavení sběrných dvorů
dotace 85 % v režimu de minimis
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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Aktuálně vyhlášené výzvy
Úspory energie – do konce dubna 2018


dotace až 50 % pro podnikatelské subjekty i zemědělské podnikatele



podpora snižování energetické náročnosti budov (administrativní budovy, dílny, hospodářské
budovy) zateplením, výměnou oken apod.

Příklady:
Typový projekt 1: zemědělské družstvo sídlí v původní administrativní budově ze 70. let, její stav již neodpovídá současným
energetickým standardům, 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 provozuje vlastní bioplynovou stanici, v rámci projektu zřídí vnitro areálové rozvody
odpadního tepla s výměníkovými stanicemi, kterými nahradí současné neekologické vytápění vlastních hospodářských budov
uhlím a elektřinou.

Fotovoltaika – do konce dubna 2018


dotace až 80 % pro podnikatelské subjekty i zemědělské podnikatele



instalace fotovoltaických systémů, lze i včetně akumulace, určených zejména pro pokrytí vlastní
spotřeby podniku

Příklad:
Typový projekt: zemědělský podnikatel si nechá na své stáje osadit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 50 kWp za cenu
1 700 000 Kč bez DPH, kterou pokryje zejména vlastní spotřebu elektrické energie. Způsobilé výdaje jsou investiční náklady
ponížené o částku 8 862,63 Kč za každou vyrobenou MWh/rok, v tomto případě 51,9 MWh x 8 862,63 = cca 460 000 Kč.
Dotace činí (1 700 000 – 460 000) x 80 % = 992 000 Kč (což je 58,4 % z výše investice). Při ceně elektřiny 2,95 Kč/kWh je
návratnost investice bez dotace cca 11 let, s dotací pak 4,6 let.

Pro žádost o dotaci není povinné stavební povolení, projekt lze v případě energetických úspor zrealizovat
do 3 let, v případě Fotovoltaiky do 2 let od podání žádosti. K žádosti je potřeba projektová dokumentace
a energetický posudek – s oběma povinnými přílohami Vám umíme pomoci.

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ
Výzvy pro rok 2018
Dotace na rybníky pro obce


výzva cca v polovině roku 2018



žadatel: obec vlastnící nádrž/rybník



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



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



platné územní rozhodnutí, stanovisko správce vodního toku, hydrotechnické výpočty na
převedení průtoku Q 100 u nádrží do 0,5 ha
3

Dotace pro zemědělce na stavbu rybníků nad 2 ha


výzva cca v druhé půlce roku 2018



žadatel: zemědělec, plátce DPH



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



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

Dotace pro rybáře na rybníky nad 2 ha


výzva cca v druhé půlce roku 20180



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



výše dotace 80 %



výstavba, oprava a odbahnění rybníků nad 2 ha



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

Dotace na nákup techniky do rybářství a na rybníky do 2 ha


výzva v dubnu a v říjnu 2018, výše dotace 50 %



žadatel: musí mít doklad za prodanou rybu v roce 2017 a hospodařit na vlastní nebo pronajaté
vodní ploše



výstavba, oprava a odbahnění rybníků do 2 ha – je potřeba mít platné stavební povolení



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



nákup techniky do rybářství – pickup, přívěsné vozíky, malotraktory, traktory, mulčovače, 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 diverzifikaci v rybářství


výzva v dubnu 2018, výše dotace 50 %



žadatel: musí být podnikem akvakultury s převažujícím příjmem z rybářství a s produkcí
minimálně 2 tuny ryb



nákup vybavení pro sportovní rybáře, jejich zázemí pro rybolov – altány, lavičky, nákup vybavení
a zázemí pro stravování sportovních rybářů – grily, fritézy



nákup vybavení a zázemí pro ubytování sportovních rybářů – ubytovací kapacity a vybavení



rekonstrukce a výstavba prostor pro zázemí sportovních rybářů
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POJIŠTĚNÍ PLODIN
Pojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení plodin:


krupobitím nebo požárem



vichřicí, záplavou, povodní, sesuvem půdy, u vybraných ozimých plodin vyzimováním nebo
vymrznutím, jarním mrazem (pojistit lze cukrovku, chmel, vinnou révu, na jaře setý mák, přadné
rostliny, na jaře setou nebo sázenou konzumní zeleninu, semenné porosty okopanin a zeleniny,
jahody a jablka), zimním mrazem (pojistit lze vinnou révu) a suchem

Pojistit lze:


plodiny pěstované na orné půdě (zejména obilniny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny,
okopaniny, aromatické, léčivé a kořeninové rostliny, konzumní zeleninu, jahody, krmné pícniny),
ovoce, chmel, vinnou révu, trvalé travní porosty, okrasné rostliny, rostliny ve sklenících nebo
fóliovnících, semenné porosty okopanin, zeleniny a pícnin, porosty námelového žita a námele

POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Pojištění se vztahuje obecně na hospodářská zvířata. Nejčastěji chovatelé pojišťují skot, prasata, ovce,
kozy a drůbež.
Vztahuje se na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat
z důvodu:


vyjmenovaných nákaz, jiných hromadných onemocnění infekčního nebo virového původu,
neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu, zasažení zvířete elektrickým proudem,
přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémně vysokými atmosférickými teplotami, akutní
otravy exogenními jedovatými látkami, živelní události

Doplňkové pojištění
Pojištění vybraných kategorií hospodářských zvířat lze rozšířit o další pojistná nebezpečí:


akutní neinfekční nemoc, úraz, porodní škody

PODPORA POJIŠTĚNÍ
Od 1. 1. 2018 je zahájen příjem žádostí programu Podpora pojištění dle upravených pravidel programu.
Změnou je navýšení limitu sazby podpory u speciálních plodin na 35–65 % (původně 25–50 %), rozšíření
kategorie speciálních plodin o cukrovou řepu a rozšíření podmínek pro žadatele o bezdlužnost vůči
v Zásadách vyjmenovaným institucím s tím, že bezdlužnost žadatel deklaruje formou čestného
prohlášení, které je součástí žádosti. Příjem žádostí pro rok 2018 bude v souladu s pravidly programu
ukončen dne 30. 10. 2018. Upozorňujeme, že pojistné je nutné uhradit po podání žádosti o podporu.
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Pojištění lesních porostů – příjem žádostí pro rok 2018 je zahájen 1. 1. 2018 a bude ukončen
30. 10. 2018. Příjem žádostí v programu Pojištění produkce lesních školek bude zahájen 1. 8. 2018
a ukončen 1. 11. 2018.
Podpora pojištění pro rok 2017 byla stanovena takto:


50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin



50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat



40 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin



50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek



30 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů
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