
Posouzení  a  schválení 

aktualizace podmínek pro 
nadcházející kola příjmu žádostí



Obsah

Opatření s připravovaným příjmem žádostí

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I 3 1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 18 koloI.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost ‐ 18. kolo



I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Způsobilé výdaje

výdaje omezeny pouze na jímky, hnojiště, stáje (pro skot,
ovce a kozy) a dojírny

Preferenční kritéria

š k é k á í b ízrušena kritéria, která nemají vazbu na omezení
způsobilých výdajů



I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Preferenční kritéria

Kritérium č 4 – Ekologické zemědělství:Kritérium č. 4  Ekologické zemědělství:

Snížení počtu bodů z 15 na 10

Kritérium č 8 – realizace projektu v nitrátově zranitelné oblasti:Kritérium č. 8 – realizace projektu v nitrátově zranitelné oblasti:

Zvýšení počtu bodů z 10 na 15

Kritérium č 11 – Míra nezaměstnanosti:Kritérium č. 11 – Míra nezaměstnanosti:

Změna způsobu výpočtu kritéria týkajícího se míry
nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenounezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, ve kterém je projekt realizován (kritérium počítáno
jako procentní hodnota vůči průměru ČR)



I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Preferenční kritéria

Nové preferenční kritérium ‐ výstavba nebo rekonstrukce jímkyNové preferenční kritérium výstavba nebo rekonstrukce jímky
mimo nitrátově zranitelnou oblast, zároveň k datu podání
Žádosti o proplacení bude celková skladovací kapacita areálu
farmy odpovídat minimálně šestiměsíční předpokládané
produkci – 5 bodů

Nové preferenční kritérium ‐ výše výdajů, ze kterých je
d k ždéh kód či í 65/75/85 %stanovena dotace, u každého kódu činí max. 65/75/85 %

z maximální hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta
dotace – 10/8/5 bodůdotace 10/8/5 bodů



I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Preferenční kritéria

Nové preferenční kritérium ‐ žadateli dosud nebyl schválen kNové preferenční kritérium žadateli dosud nebyl schválen k
poskytnutí dotace z PRV žádný projekt v záměru I.1.1.1a
(v období 2007‐2013) ‐ 7 bodů

Nové preferenční kritérium ‐ žadatel uplatňuje v rámci výdajů,p p j ý j
na které je poskytnuta dotace, pouze kód 005 (jímky) nebo
006 (hnojiště) – 25 bodů



I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Závazkování 18. kola příjmu žádostí

Finanční alokace bude tvořena ušetřenými finančními prostředky

vlivem nedokončených projektů či kurzových rozdílů a finančními

prostředky které byly přesunuty z opatření u kterých nedošloprostředky, které byly přesunuty z opatření, u kterých nedošlo

k vyčerpání rozpočtu.

Celková částka pak bude navýšena o standardních 15 %.

Navrhovaná částka alokace pro 18. kolo činí dle aktuálního stavuNavrhovaná částka alokace pro 18. kolo činí dle aktuálního stavu

cca 647 mil. Kč.



I.3.1 Další odborné vzdělávání 
a informační činnost

ůZpůsobilé výdaje

Doplnění nových limitů:

Lektorné:    5 000 Kč/hodina výuky 

(v částce je zahrnut čas potřebný na přípravu)

Tlumočení: 1250 Kč/hodina tlumočení 



I.3.1 Další odborné vzdělávání 
a informační činnost

ůV případě shodného počtu bodů budou preferovány projekty    
s nižší částkou požadované dotace.

Preferenční kritéria – společná pro oba záměry:

Kritérium č. 2 – Vzdělávací materiály

zúžení kritéria (nově zvýhodněno pouze zveřejnění materiálů na
internetu, sníženo bodové hodnocení):

Vzdělávací materiály dostupné na internetu po dobu 1 roku od
ukončení realizace projektu 3 body 1 bodukončení realizace projektu ‐ 3 body 1 bod



I.3.1 Další odborné vzdělávání 
a informační činnost

Kritérium č. 4 – Upřesnění podmínek preferenčního kritéria

Žadatelem je subjekt s minimálně 5letou historií, který nebylŽadatelem je subjekt s minimálně 5letou historií, který nebyl
založen nebo zřízen za účelem podnikání a zároveň:

čl k ákl d ž d l ří k d4.1. členskou základnu žadatele tvoří ke dni 31.12.2011
minimálně 300 členů, kteří jsou zemědělským
podnikatelem, fyzickou nebo právnickou osobou
hospodařící v lesích a/nebo fyzickou nebo právnickou
osobou podnikající v potravinářství – 8 bodů

nebonebo

4.2. žadatel doloží potvrzení dokládající svou způsobilost
vzdělávat danou cílovou skupinu, vydané subjektem
splňujícím podmínky kritéria č. 4.1. – 8 bodů



I.3.1 Další odborné vzdělávání 
a informační činnost

Kritérium č. 7 (záměr a) a č. 6 (záměr b) ‐ Počet předložených 
žádostí

Rozšíření preferenčního kritéria

a) Žadatel předložil v daném kole na daný záměr 2 ‐ 5 žádostí
(včetně) 1 bod(včetně) – 1 bod

b) Ž d t l ř dl žil d é k l d ý á ě j db) Žadatel předložil v daném kole na daný záměr pouze jednu
žádost – 3 body



I.3.1 Další odborné vzdělávání 
a informační činnost

Nové preferenční kritérium č. 10 (záměr a) a č. 7 (záměr b)

Tématem projektu jsou také informace o inovacích
v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (nové objevy
v oboru, zavádění nových postupů a technologií, možnosti, ý p p g ,
spolupráce s výzkumnými subjekty atp.) – 3 body



I.3.1 Další odborné vzdělávání 
a informační činnost

Preferenční kritéria – záměr a):

Nová preferenční kritéria

Kritérium č. 8

Projekt je tematicky zaměřen také na budoucí programové
období, tzn., tématem projektu jsou také informace o PRV po
roce 2013 2 bodyroce 2013 – 2 body

K ité i č 9Kritérium č. 9

Projekt je tematicky zaměřen také na budoucí programové
období tzn tématem projektu jsou informace o systémuobdobí, tzn., tématem projektu jsou informace o systému
přímých plateb po roce 2013 – 2 body



I.3.1 Další odborné vzdělávání 
a informační činnost

Preferenční kritéria – záměr b):

Nové preferenční kritérium:

Ekonomická efektivnost projektu (náklady na studentohodinu) je:

do 500 Kč – 4 bodyy

501 – 700 Kč – 3 body

701 – 900 Kč – 2 body



I.3.1 Další odborné vzdělávání 
a informační činnost

Závazkování 18. kola příjmu žádostí

Částka závazkování bude tvořena celým zbývajícím rozpočtem

PRV k datu závazkování určeným na toto opatření který budePRV k datu závazkování, určeným na toto opatření, který bude

přepočten aktuálním kurzem (dle aktuálního stavu včetně

standardního 15 % činí předpokládaná alokace cca 51 mil. Kč)



Děkuji za pozornost !Děkuji za pozornost !


