
      
 

 

 

Program rozvoje venkova 2014-2020 - 3.kolo příjmu žádostí 

Od 11.10.2016 budou přijímány žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace: 

Operace Alokace (tis. Kč) 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 2 548 400 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 756 200 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 268 600 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 221 300 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 131 400 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

546 800 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 74 900 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

46 300 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 
pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 

19 900 

Důležité informace: 

 příjem žádostí bude probíhat od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin 
 zařazení běžných strojů (traktorů apod.) do podpory v projektech do 1 mil. Kč (při výměře do 

150 ha),  
 zařazení strojů pro precizní zemědělství, strojů s půdoochrannou funkcí a strojů přispívajících 

ke snížení emisí NH3.  
 navýšení míry dotace pro mladé začínající zemědělce s historií méně než 5 let (dosud to byly 

pouze 2 roky).  
 rozšíření preferenčního kritéria spojeného s členstvím žadatele v Organizaci producentů, 

které je aktuálně hodnoceno 4 body (Žadatel se přihlášením ke kritériu zavazuje, že bude členem 
organizace producentů registrované SZIF minimálně od podpisu Dohody, po dobu vázanosti projektu na 
účel. Lhůta tedy může být až 7 let, nikdy nebude kratší než 5 let a nesmí být přerušena. O kritérium 
ucházet i žadatelé produkující například maso, vejce, obiloviny, cukr, chmel, brambory, olejniny, víno a 
květiny. Organizace producentů těchto odvětví musí nejprve o uznání požádat a splnit legislativní 
podmínky - např. minimální počet sdružených producentů, minimální hodnota obchodované produkce 
a zobchodování minimálně 90% vlastní produkce každého z členů. Lhůta pro uznání organizace je 
nařízením stanovena na 4 měsíce.) 

 získání bodů za ocenění v soutěži Česká biopotravina (relevantní u projektů na zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů) 

 zkrácení období od podání žádosti do jejího schválení  
 předkládání stavebního povolení a dokumentace dokladující výběr dodavatele ve stejnou 

dobu jako ostatní přílohy k žádosti. 

Pro více informací prosím kontaktujte kancelář SOSM nebo agentury RARSM: 
E-mail:  hilbert@rarsm.cz 
Tel:  774474035  
 
S pozdravem,  
Z. Hilbert 


