Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na
základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a
88 Smlouvy o ES na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci
zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

XA Numer: XA 247/2008
Členský stát:
Česká republika
Region:
Ústecký kraj
Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory:
Program podpory směrů rozvoje zemědělské prvovýroby v Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013:
• Investiční podpora do zemědělských hospodářství
• Investiční a neinvestiční podpora vedoucí k zachování krajiny a tradičních staveb
• Neinvestiční podpora pro seskupení producentů
• Technická neinvestiční podpora v odvětví zemědělství
Právní základ:
1) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a)
2) Zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
3) Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkova Ústeckého kraje na rok 2008 až 2013
Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory
poskytnuté podniku:
7 milionů Kč
Maximální míra podpory:
Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství
Hrubá míra podpory nesmí překročit 40 % způsobilých investic. Maximální částka podpory
přiznané jednotlivému podniku nepřesáhne 400 000 EUR během období tří fiskálních let.
Podpora bude poskytována na krytí těchto způsobilých výdajů: výstavbu, pořízení nebo
vylepšení nemovitého majetku nad rámec běžné reprodukce, nákup nebo koupi na leasing
strojního vybavení a zařízení, včetně počítačového programového vybavení až do výše tržní
hodnoty majetku a režijní náklady, jako je odměna architektům a jiným odborníkům, studie
proveditelnosti, získání patentů a licencí.
Podpora nebude vyplácena podnikům v obtížích.
Podpora není omezena na určité zemědělské produkty a je otevřena pro všechna odvětví
zemědělství.
Podpora nesmí být poskytnuta na nákup produkčních práv, zvířat a jednoletých rostlin, výsadbu
jednoletých rostlin, odvodňovacích zařízení nebo zavlažovacích vybavení a zařízení, ledaže
taková investice způsobí snížení předchozí spotřeby vody alespoň o 25% a na pouhé náhradní
investice.
Podpora není poskytována na produkci a uvádění na trh produktů napodobujících nebo
nahrazujících mléko a mléčné výrobky.

Dotační titul č. 2: Investiční a neinvestiční podpora vedoucí k zachování krajiny a tradičních
staveb
Podpora může být udělena až do výše max. 100 % vzniklých skutečných nákladů, max. však do
výše 10 000 EUR ročně.
Podpora bude poskytována na krytí těchto způsobilých výdajů: náklady na investice nebo práce
určené na zachování prvků neprodukčního kulturního dědictví ležícího na území zemědělských
podniků, např. archeologické nebo historické prvky.
Dotační titul č. 4: Neinvestiční podpora pro seskupení producentů
Celková částka nesmí překročit 400 000 EUR. Podpora nesmí být vyplácena na základě výdajů
vzniklých po pátém roce ani vyplacena po sedmém roce následujícím po uznání seskupení
producentů.
Podpora bude poskytnuta na krytí těchto způsobilých výdajů: nájem odpovídajících prostor,
nákup kancelářského vybavení, včetně počítačového, technického i programového vybavení,
náklady na zaměstnance ve správě, režijních náklady a právní a správní poplatky. V případě
nákupu prostor se způsobilé výdaje za budovy omezují na náklady na pronájem za tržní cenu.
Podpora je poskytována na zahájení činnosti pro vytvoření seskupení producentů nebo sdružení
producentů působící v produkci zemědělských produktů podle článku 9 odst. 2 (a), kteří splňují
podmínky uvedené v tomto odstavci.
Podpora není poskytována seskupením producentů, jako jsou společnosti nebo družstva, jejichž
cílem je řízení jednoho nebo více zemědělských podniků, a které jsou tudíž ve skutečnosti
jednotlivými producenty.
Podpora není poskytována jiným sdružením zemědělského typu, která vykonávají práce na
úrovni zemědělské produkce, jako je vzájemná podpora, pomoc a služby související s vedením
hospodářství v zemědělských podnicích členů, aniž by se tito účastnili společného přizpůsobení
dodávek trhu.
Dotační titul č. 5: Technická neinvestiční podpora v odvětví zemědělství
Podpora může pokrýt max. 100 % způsobilých nákladů.
Podpora bude poskytnuta na krytí těchto způsobilých výdajů: honoráře za služby, které
nepředstavují trvalou nebo pravidelnou činnost a nesouvisejí s běžnými provozními výdaji
podniku, jako je běžné daňové poradenství, pravidelná právní služba nebo výdaje na reklamu.
Podpora je poskytována ve formě věcného plnění dotovaných služeb, nezahrnuje přímé platby
peněžních částek producentům.
K podpoře bude mít přístup každá způsobilá osoba v dotčené oblasti na základě objektivně
stanovených podmínek. Pokud technickou pomoc nabízejí seskupení producentů nebo jiné
organizace, nesmí členství v těchto seskupeních nebo organizacích být podmínkou přístupu ke
službě. Jakýkoli příspěvek nečlena na administrativní náklady dotyčného seskupení nebo
organizace bude omezen na náklady za poskytnutí služby.
Datum uskutečnění:
Program bude zahájen dnem zveřejnění souhrnných informací Evropskou komisí.
Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:
30. 11. 2013
Cíl podpory:
Prvotním cílem je podpora malých a středních podniků působících v oblasti zemědělské
prvovýroby. Druhotným cílem je diverzifikovat zemědělskou produkci, vytvořit nová pracovní
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místa, zkvalitněním vybraných cílů zatraktivnit venkovské lokality pro jejich obyvatele
i přechodné návštěvníky.
Na způsobilé náklady kryté režimem podpory se použije čl. 4, čl. 5, čl. 9 a čl. 15 nařízení Komise
(ES) č. 1857/2006.
Dotčené/á odvětví
Příjemci podpory jsou malé a střední podniky působící v odvětví zemědělství. Způsobilá pro
podporu jsou všechna pododvětví.
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
Ústecký kraj
Administrací podpory byl pověřen:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 48
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika
Adresa internetových stránek:
http://www.krustecky.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?u=450018&id_org=450018&id_ktg=36563&archiv=0&p1=84858
resp. http://www.kr-ustecky.cz/soubory/450018/bod_30_priloha_1.doc

Další údaje:
Ústecký kraj potvrzuje, že dodrží veškeré podmínky stanovené nařízením Komise č. 1857/2006.
Další informace lze nalézt na výše uvedené internetové adrese.
V Ústí nad Labem dne 12. 6. 2008

Ing. Taťána Krydlová
pověřená vedením
Odboru životního prostředí a zemědělství
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