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6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje 

venkova 2014 - 2020 

V Praze dne 6. února 2018 

Dne 6. 2. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek Pravidla, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období  

2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 6. kolo příjmu žádostí. 

 

V 6. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, 

inovací a na projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun.   

 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 6. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 

1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých 

zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených 

povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních 

dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 16.2.1 Podpora 

vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 

a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů. 

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu 

od 3. dubna 2018 8:00 hodin do 23. dubna 2018 13:00 hodin. 

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací 

předběžně stanoven následovně: 

Operace Alokace (Kč) 

1.1.1 Vzdělávací akce 30 000 000 

1.2.1 Informační akce 30 000 000 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 250 000 000 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 360 000 000 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 330 000 000 

6.4.2 Podpora agroturistiky 150 000 000 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 15 000 000 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích * 20 000 000 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin * 150 000 000 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 60 000 000 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 

v zemědělské prvovýrobě 
136 000 000 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 
 20 000 000  
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* V případě převyšující finanční alokace nad požadavek žadatelů u operace 8.5.3 a nedostatku 

finančních prostředků v operaci 8.5.2 bude umožněn přesun finančních prostředků z operace 

8.5.3 do operace 8.5.2. 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena 

o nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí, a dále bude částka závazkování u 

každé operace, kde je to relevantní, standardně navýšena o 15 % zohledňující úbytek finančních 

prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné snížení 

požadovaných částek dotace vlivem zadávacího/výběrového řízení, odstoupení žadatelů od 

projektu v průběhu realizace, atd.).  

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva 

zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–

2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního 

fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020. 

mailto:info@szif.cz
http://www.eagri.cz/prv
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Příloha 

 

Hlavní změny podmínek pro 6. kolo příjmu žádostí 

 

Změny společné pro všechny operace  

 

 Doplnění možnosti předložit povolení k posečkání úhrady daně nebo rozložení 

úhrady daně do splátek v rámci příloh předkládaných k Žádosti o platbu. 

 Přesunutí většiny podmínek pro zadávání zakázek pro zadavatele mimo režim 

zákona o zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu do Příručky 

pro zadávání zakázek PRV. 

 Sjednocení hranice pro hlášení skutečných majitelů dle AML zákona s ostatními 

operačními programy na 25 %. 

 Zjednodušení a zkrácení postupu pro odvolání v případě nesouhlasu 

žadatele/příjemce dotace s postupem administrace či s výší bodového hodnocení Žádosti. 

 

Změny společné pro některé operace 

 

 Úprava preference ekologických zemědělců tak, že případný souběh s konvenční 

produkcí je posuzován pouze u zemědělské půdy (6.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 16.2.1). 

 Změna preferenčního kritéria zaměřeného na výstavbu/rekonstrukce, při kterých 

nedochází k vyjmutí ze ZPF - zařazení preference „zemědělských brownfieldů“ 

(6.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 16.2.1). 

 

1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce 

 

 Zrušení limitu podání pouze 1 Žádosti na záměr u operace 1.1.1. 

 Navýšení min. počtu účastníků jedné informační akce z 15 na 20 u operace 1.2.1. 

 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 

 

 Úprava kritéria přijatelnosti týkajícího se podpory výstavby nebo rekonstrukce lesních 

cest pouze v případě, kdy realizací projektu nedojde ke zvýšení hustoty lesních cest nad 

optimální hodnotu. Došlo ke zmírnění v tom smyslu, že nebude posuzován celý 

projekt, ale pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

 Zrušení omezení výpůjčky pouze pro lesní majetky obcí/krajů jejich příspěvkovým 

organizacím. 

 Odstranění preferenčního kritéria „návaznost lesní cesty“. 

 Doplnění rekonstrukcí lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní 

cesty 1L/2L do preferenčního kritéria zaměřeného na rozvoj lesní cestní sítě; zároveň 

snížení bodového zisku z 15 na 10 bodů. 

 Aktualizace číselníku výdajů a limitů. 
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6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

 

 Vyjmutí protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu z výdajů, 

které mohou být obsahem podnikatelského plánu, v Nových i Opětovných výsadbách 

révy vinné. 

 Doplnění rekonstrukce nosných konstrukcí do výdajů, které mohou být obsahem 

podnikatelského plánu, v Nových výsadbách révy vinné. 

 Podmínění povinnosti plnění definice aktivního zemědělce podle článku 9 nařízení 

(EU) č. 1307/2013, skutečností, zda bude v ČR uplatňován. 

 Navýšení bodového zisku u preferenčních kritérií na zpracování vlastní produkce 

(annex/neannex) z 15 na 20 bodů. 

 Úprava preferenčního kritéria zohledňujícího realizaci podnikatelského plánu 

v  oblasti s přírodními znevýhodněními v souladu s jejich redefinicí v rámci 

4. modifikace PRV. 

 Úprava kritéria na produkci citlivých komodit – doplnění cukrové řepy 

a vláknitých rostlin mezi preferované citlivé komodity; navýšení min. požadavku na 

podíl produkce citlivých komodit (u RV z 25 % na 40 % z celkové výměry zemědělské 

půdy obhospodařované žadatelem/příjemcem dotace; u ŽV z 3 na 5 VDJ jako ročního 

průměru) 

 Navýšení min. požadavku na rozšíření zemědělského podniku v důsledku realizace 

podnikatelského plánu oproti situaci k datu podání Žádosti o dotaci z 25 % na 40 % 

celkové výměry zemědělské půdy a/nebo hodnoty VDJ (kritérium č. 11). 

 Navýšení bodového zisku u preference podnikatelských plánů realizovaných 

v katastrálním území s mimořádným rizikem ohrožení suchem z 5 na 7 bodů 

a v katastrálním území s vysokým rizikem ohrožení suchem ze 3 na 5 bodů. 

 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

 

 Zařazení nového c) záměru „Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv“ (původně záměr a) operace 6.4.3, která byla zrušena). 

 Úprava metodiky výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti. Byla stanovena doba 

životnosti k jednotlivým kódům způsobilých výdajů, která nahrazuje podmínku zařazení 

pořizovaného majetku do odpovídající odpisové skupiny. 

 

6.4.2 Podpora agroturistiky 

 

 Bližší specifikace způsobilých výdajů jejich vymezením dle Klasifikace ekonomických 

činností CZ NACE. 

 Úprava metodiky výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti. Byla stanovena doba 

životnosti k jednotlivým kódům způsobilých výdajů, která nahrazuje podmínku zařazení 

pořizovaného majetku do odpovídající odpisové skupiny. 

 Zařazení nového preferenčního kritéria zvýhodňující projekty, jejichž součástí jsou 

výdaje na sportovní, zábavní a rekreační činnosti (CZ-NACE 93). 

 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

 

 Rozšíření podpory mokrých skladů – nově je ochrana dříví postřikováním 

podporována na všech vhodných skladovacích plochách (ustupuje se od požadavku na 

zpevnění a odvodnění skladovacích ploch). 

 Odstranění kritéria přijatelnosti s max. kapacitou pořezu provozovny. 

 Odstranění preferenčního kritéria zaměřeného na výstavbu/rekonstrukce, 

při kterých nedochází k vyjmutí ze ZPF/PUPFL. 

 Aktualizace číselníku výdajů a limitů. 

 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 

prvovýrobě 
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 Odstranění kritérií „Předmět projektu má v zemědělském podniku více 

než jedno využití“ a „Aplikovatelnost výsledků v praxi“ z kritérií hodnocených 

Hodnotitelskou komisí. 

 Odstranění preference skupiny zemědělců (korporace). 

 Doplnění vláknitých rostlin do citlivých komodit v rámci preferenčního kritéria 

zaměřeného na vývoje nového postupu/produktu/technologie týkající se jejich produkce. 

 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů 

 

 Doplnění podmínek umožňujících přistoupení dalších spolupracujících  subjektů 

do uskupení v rámci již probíhajícího projektu (během lhůty vázanosti projektu na účel). 

Nově přistupující spolupracující subjekty po posouzení SZIF podepíší Dodatek ke Smlouvě 

o spolupráci. 

 Zařazení podnikatelského plánu přímo do formuláře Žádosti o dotaci. 

 Odstranění výdajů na vypracování podnikatelského plánu ze způsobilých výdajů. 

 U všech spolupracujících subjektů byla stanovena  podmínka na historii podnikání - 

min.  1 rok. 

 Limit výdajů na propagační činnosti KDŘ/místního trhu byl navýšen  z 10 000 Kč na 

100 000 Kč. 

 Úprava metodiky výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti. Byla stanovena doba 

životnosti k jednotlivým kódům způsobilých výdajů, která nahrazuje podmínku zařazení 

pořizovaného majetku do odpovídající odpisové skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 
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