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Název Fiche

Fiche pro žadatele, MAS RAKOVNICKO

13 Zemědělský produkt

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory - Popis
podporovaných aktivit dle
SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků
Nařízení PRV vycházející z
potřeb území)

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění
na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu,
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se
uvedená příloha nevztahuje.
Podpora přispívá k naplňování stanovených cílů SCLLD v rámci klíčové
oblasti 3. Ekonomika, Strategického cíle 3. Posílení venkovské
ekonomiky, specifického cíle 3.2 Zemědělská výroba, 3.2.3 Přidaná
hodnota zemědělským produktům.
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé
výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení
pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností
produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.
Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní
kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování
produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování
vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo
uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600
litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového
klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve
kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem
vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél
membrány s odfiltrovanými nečistotami. Lze i nákup nemovitosti.
Způsobilé výdaje:
•

•

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností
produktů)
výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně
manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro
realizaci projektu)
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•
•
•

•
•
•

Definice příjemce dotace

Dotace

Minimální výše způsobilých
výdajů
Maximální výše způsobilých
výdajů

investice související se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s
výjimkou odpadních vod
investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality
produktů
investice související s uváděním vlastních produktů na trh
včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen,
pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen
apod.)
pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu
nákup nemovitosti

Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele),
nebo
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které
definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve
znění pozdějších předpisů, nebo
jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU jako vstupní produkt.
Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního
rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace.
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování
EU, činí výše dotace 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro
střední podniky a 45 % pro mikro a malé podniky, a podpora je
poskytována v souladu s podmínkami čl. 44 nařízení Komise (EU) č.
702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za
slučitelné s vnitřním trhem.
V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování
EU, a uvádění zemědělských produktů na trh činí výše dotace 50 %
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
50 tis. Kč na projekt
5 mil. Kč na projekt
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Preferenční kritéria - co bude
na projektu hodnoceno?
(nesplnění neznamená
vyloučení projektu, jen nízké
bodové ohodnocení)

Další podmínky

Fiche pro žadatele, MAS RAKOVNICKO

1.
2.
3.
4.

V rámci projektu vznikne nové pracovní místo
Projekt využívá brownnfields
Žadatel doložil způsob předfinancování projektového záměru
Realizace projektu přispěje k diverzifikaci činnosti žadatele

• Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro
lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat
zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze
I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a
akvakultury, přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze
uveden (viz příloha 9 Pravidel);
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem,
na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví,
spoluvlastnictví s min. 50% podílem, věcné břemeno.
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem,
do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo
vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 %
spoluvlastnickým podílem, nájem, věcné břemeno.
• Dotaci nelze poskytnout na: intervenční sklady.
• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, nesmí být žadatel velký podnik;
• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, musí mít podpora motivační účinek v souladu s
článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014
• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, nebude dotace vyplacena ve prospěch
žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v
návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře
a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen;
u této podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako
skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení
Komise (EU) č. 702/2014, včetně jeho vazeb na zahraniční
subjekty
• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, nesmí být žadatel podnikem v obtížích ve smyslu čl.
2 odst. 14) nařízení Komise (EU) č. 702/2014
• V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním
produktem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o
fungování EU, se nesmí jednat o investice související s produkcí
biopaliv nebo energie z obnovitelných zdrojů
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• V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy
výstupním produktem je produkt nespadající pod přílohu I
Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení vlivu záměru
na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou
přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem,
že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru
zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu
posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; C. V
případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení
vlivu záměru na životní prostředí dle výše uvedeného zákona, pak
je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí
formuláře Žádosti o dotaci. Toto čestné prohlášení se doporučuje
zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa
realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si
vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není
zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a to ani
podlimitně – prostá kopie.
•
• 010 – Zpracování zemědělských produktů (výstupní produkt
spadá pod přílohu I Smlouvy o fungování EU)
Kódy způsobilých výdajů
• 011 – Zpracování zemědělských produktů (výstupní produkt
(náklady zařazujete v žádosti o
nespadá pod Přílohu I Smlouvy o fungování EU)
dotaci do těchto kódů)
• 012 – Uvádění zemědělských produktů na trh
• 041 – Nákup nemovitosti
LIMITY PRO VÝDAJE NA RŮZNÉ PODPOŘITELNÉ AKTIVITY
Popis výdaje
Maximální hodnota
Investice ke zvyšování a monitorování
• provozní laboratoře a související
kvality produktů
hardware a software 1 000 000,- Kč
• dopravní prostředek, jehož největší
přípustná hmotnost (vč.
chladící/mrazící jednotky) nepřevyšuje
3,5 t – 700 000,- Kč je v rozmezí 3,5 –
12 t – 1 500 000,- Kč
• chladící jednotka 500 000,- Kč
• mrazící jednotka 700 000,- Kč
Investice související s uváděním vlastních
• dopravní prostředek, jehož největší
produktů na trh včetně marketingu
technicky přípustná hmotnost (vč.
chladící/mrazící jednotky) nepřevyšuje
3,5 t – 700 000,- Kč je v rozmezí 3,5 –
12 t – 1 500 000,- Kč
• pojízdná prodejna 1 500 000,- Kč
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Maximálně 10% celkové výše výdajů, ze
kterých je stanovena dotace na daný
projekt
100 000,- Kč

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI
1. V případě projektů zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je
produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení
vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení
k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu
řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu
posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru
na životní prostředí - prostá kopie.
2. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni
podání Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS
pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt
stavebního úřadu (dle obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního
úřadu“), na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie.
3. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy –
prostá kopie (lze předložit v listinné podobě)
4. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením
rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou
projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.
5. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních
strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice
pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové
dokumentace) – prostá kopie.
6. Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání
vyžadováno.
7. Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě oblastí LFA) nebo se
jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku
podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do
kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5
Pravidel (elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz ).
8. V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký
posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS - prostá
kopie;
9. Přílohy stanovené MAS.
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POVINNÉ PŘÍLOHY PŘEDKLÁDANÉ PO ZAREGISTROVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
1. Kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení. Podrobné informace jsou
uvedeny v Obecných podmínkách těchto Pravidel, kapitole 8 Seznam dokumentace k
výběrovému/zadávacímu řízení, je k dispozici na internetových stránkách SZIF
(www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).
2. Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/zadávacího řízení.

POVINNÉ PŘÍLOHY PŘI PODPISU DOHODY
1. Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně
nebo rozložení úhrady daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než
datum podání Žádosti o dotaci – prostá kopie.
2. V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné
prohlášení k de minimis (vzor Příloha 17 Pravidel nebo ke stažení na
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz ) – originál.

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU
1. Potvrzení Státní veterinární správy, že nově zavedený prodej ze dvora splňuje
legislativní požadavky – v případě že součástí projektu je investice do zkrácení
dodavatelského řetězce v rámci místních trhů a investice je zaměřená do nově
zřízeného prodeje výrobků živočišného původu ze dvora – prostá kopie
2. Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu - prostá kopie (je-li
oprávněním výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, anebo evidence
zemědělského podnikatele, oprávnění se nepředkládá)
3. Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, na
který bude příjemci dotace poskytnuta dotace – prostá kopie. Pokud příjemce dotace
doklad již předložil v rámci jiné Žádosti o platbu a číslo účtu zůstává stejné, doklad se
nepředkládá.
4. Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, vč. výrobních
čísel strojů, či technologií, paragony) – prostá kopie
5. Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy
o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví příjemce dotace, pokud byla úhrada prováděna z
jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém
oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie
6. V případě nákupu strojů a technologií nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH
doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě (při kontrole na místě musí
příjemce dotace předložit technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutí), technický
průkaz, respektive technické osvědčení v případě, že se jedná o stroje, které
podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a budou využívány
mimo uzavřený areál – prostá kopie
7. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační
souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo souhlas se změnou v
užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému
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užívání stavby před jejím úplným dokončením podle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
– prostá kopie
8. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a v průběhu
realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace
skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem předkládaná k řízení
stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem – prostá kopie
9. Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace –
originál, je součástí elektronického formuláře Žádosti o platbu
10. Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, toto potvrzení nesmí být starší 30 dnů k
datu podání Žádosti o platbu na MAS – prostá kopie
11. Cenový marketing v případě, že je dle kapitoly 8 obecných podmínek Pravidel
vyžadován, včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem –
prostá kopie
12. Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly s
dodavatelem uzavřeny) – prostá kopie
13. V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena
dotace – soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně
rozdělený do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace – prostá
kopie
14. Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu
výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen
(fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost a jednoznačnou
identifikovatelnost)
15. V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní
smlouva, ne starší než datum podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie
16. V případě, že příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval
vytvoření nových pracovních míst, pak dokládá přehled o výši pojistného a
vyplacených dávkách (formulář zasílaný České správě sociálního zabezpečení), a to za
posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o platbu – prostá kopie,
a vyplněný formulář Přehled o odvodech o osobách v zaměstnaneckém poměru
podniku. V případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o výši pojistného
a vyplacených dávkách, pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru.
Vzor prohlášení a formulář Přehled o odvodech o osobách v zaměstnaneckém
poměru podniku je zveřejněn na internetových stránkách SZIF (www.szif.cz) , na
vyžádání příslušný RO SZIF žadateli čestné prohlášení poskytne písemně při podpisu
Dohody – originál
17. V případě, že příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval
vytvoření nových pracovních míst a jedná se o malý a střední podnik - Prohlášení o
zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle
velikosti dle Přílohy 5 Pravidel - elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv
a www.szif.cz) , jinak se na žadatele bude pohlížet jako na velký podnik.
18. V případě Fichí dle čl. 35, pokud příjemce uplatnil nárok na vyšší míru dotace nebo se
jedná o příjemce, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku
podle velikosti – Prohlášení o zařazení podniku (případně všech spolupracujících
subjektů) do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků dle vzoru v Příloze
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5 Pravidel – elektronický formulář ke stažení na internetových stránkách
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz
19. Přílohy stanovené MAS.

PŘÍLOHY PO PROPLACENÍ
1. Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu Farmáře. Zpráva
je odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel;

