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Program rozvoje venkova na roky 2014 – 2020 je základním programovým dokumentem pro 
čerpání dotací v zemědělství z II. pilíře Společné zemědělské politiky. Podporuje diverzifikaci 
ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit 
hospodářský rozvoj. 

Podporován je i komunitně vedený místní rozvoj, prostřednictvím Místních akčních skupin, 
které přispívají k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a 
rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. 

Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a 
poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví. Čerpání prostředků se řídí 
Pravidly, která mají obecnou a specifickou část.

Každoročně jsou vyhlašována 2 kola výzev k podání žádostí na operace PRV – jarní a 
podzimní. 

Největší zájem zemědělců je o operace zahájení činnosti mladých zemědělců, investice do 
nezemědělských činností, rozvoj agroturistiky, investice do zemědělských podniků, 
zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, následují lesnická opatření a operace s 
vlastním režimem vyhlašování příjmu – pozemkové úpravy a operace LEADR, kde je 
kontinuální příjem žádostí.

Na každé opatření jsou v PRV alokovány prostředky na financování aktivit, které ale nestačí 
uspokojit všechny žadatele. Žádosti jsou bodově hodnoceny dle preferenčních kritérií, která 
jsou součástí Pravidel. 

Administrátorem žádostí je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), kam žadatelé podávají 
žádostí prostřednictví Portálu farmáře. 

Ústecké regionální pracoviště SZIF administruje žádosti z Ústeckého a Karlovarského kraje.

Počet žadatelů, kteří žádají o dotace a jejichž žádosti jsou schváleny je v celém období od 
roku 2015 nejnižší z celé republiky. 
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Největší počet žadatelů je v opatření Investice do zemědělské výroby. V živočišné výrobě se 
podpora týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní. Jde o výstavbu a 
rekonstrukci ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, prostor pro krmiva anebo steliva 
pro přímou spotřebu v podniku a o pořízení technologií pro živočišnou výrobu. 

V rostlinné výrobě se jedná o výstavbu a rekonstrukci staveb pro skladování a sklizeň 
produktů rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií, i technologií na 
čištění technologických vod, pořízení technologií pro skladování obilovin a olejnin, výstavbu a 
rekonstrukci nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a 
ochranných sítí proti ptactvu, výstavbu a rekonstrukci nosných konstrukcí chmelnic včetně 
protikroupových a protidešťových systémů. 

Z celkově 1 500 doporučených projektů k financování jich bylo pro Ústecký a Karlovarský 
kraj doporučeno 95.

Dalším opatřením, o které je velký zájem je zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů. I zde je z celkově 481 doporučených žádostí v 6 kole pro náš region doporučeno 
pouze 25.

U opatření zahájení činnosti mladých zemědělců bylo ve třech kolech příjmu doporučeno 
celkem 1 259 žádostí, v našem regionu jich bylo 151.

Investice do agroturistiky v 6. kole celkově doporučených 71 žádostí byly v našem regionu 
4, v opatření investice do nezemědělských činností z 245 doporučených jich bylo u nás 9.

Důvody, proč zemědělci Ústeckého kraje nemají zájem o podávání žádostí o dotace tak, 
jako v jiných krajích, jsou následující:

 financování projektů si musí žadatel v první fázi financovat ze svých prostředků, 
dotaci ve výši 40 – 60 % získá až po dokončení projektu a splnění všech předepsaných 
podmínek. Tato doba se odvíjí od délky administrace a realizace projektu a může být 
až 3 roky.

  Administrace projektu je náročná a zdlouhavá. Od podání žádosti do podepsání 
dohody o poskytnutí dotace uplyne 9 – 10 měsíců. Realizace projektu pak musí být 
provedena do 24 měsíců od podpisu dohody. Poté se předkládá na SZIF žádost o 
proplacení, jejíž vyřízení trvá další 3 – 4 měsíce. 

 dále zemědělci poukazují na to, že při bodovém ohodnocení projektů se málo přihlíží 
ke ztíženým podmínkám hospodaření v Ústeckém kraji

 Proto zemědělci raději žádají o dotace prostřednictvím PGRLF jako dotaci úroků 
z úvěrů a realizují akce pomocí úvěrů z bank, protože je to jednodušší, rychle 
vyřízené, banky přistupují k zemědělcům velmi vstřícně a žádosti si vyřizují většinou 
sami bez pomoci dalších firem.



Informační centrum pro rozvoj 
zemědělství a venkova při Okresní 
agrární komoře Most věnuje 
poskytování informací a poradenství 
k této problematice velkou pozornost a 
proto také mj. organizuje semináře, 
workshopy a konzultační dny za účasti 
poradce. 

V letošním roce proběhne na podzim (říjen) 7. kolo příjmů žádostí do opatření investice do 
zemědělské výroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Bude se jednat 
zřejmě o poslední kolo pro období 2014 – 2020, protože prostředky alokované na tato 
opatření již dochází.   Upozorňujeme žadatele, kteří budou mít zájem se přihlásit, že 
v případě stavebních investic, musí mít již v době podání žádosti platné stavební povolení 
nebo schválení stavebního úřadu. 

Vítáme proto, že nový pan ministr zemědělství Miroslav Toman se hned po svém nástupu do 
pozice ministra zaměřil na zjednodušení Společné zemědělské politiky a snížení byrokratické 
zátěže, zjednodušení a odstraňování administrativních překážek v zemědělském podnikání a 
tuto problematiku považuje za svou prioritu tak, jak se vyjádřil 16. 7. 2018 v Bruselu na 
zasedání Rady pro zemědělství a venkov. Věříme, že bude pokračovat i v dalších oblastech na 
svém ministerstvu.
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