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PRODLOUŽENÍ LHŮT V RÁMCI 1. KOLA 

PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ – UPOZORNĚNÍ PRO 

ŽADATELE 

V Praze dne 27. října 2015  

Informujeme žadatele, že vzhledem k delšímu procesu schvalování alokace z důvodu jejího 

navýšení pro jednotlivé operace 1. kola příjmu žádostí dochází k prodloužení lhůt v rámci 

Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.  

V operaci 4.1.1, 4.2.1 a 16.2.2 byl v některých záměrech zaznamenán vysoký převis zaregistrovaných 

žádostí vůči předpokládané alokaci. S ohledem na vysoký zájem žadatelů a vzhledem ke zpožděnému 

začátku čerpání v programovém období 2014 – 2020 se Ministerstvo zemědělství rozhodlo o navýšení 

alokace z původně předpokládaných 5,4 mld. Kč na 7,46 mld. Kč.  

S procesem změny částek pro závazkování Žádostí z 1. kola příjmu však souvisí i nutný posun lhůt v 

obecných podmínkách Pravidel. Posunutí termínů se netýká pouze zveřejnění seznamu žádostí 

rozdělených do kategorií Doporučen, Náhradník a Nedoporučen, ale i dalších termínů pro žadatele.  

Konkrétní podoba změn je následující:  

Kap. 5.4 Doporučení Žádostí o dotaci  

b) seznam Žádostí o dotaci kategorií Doporučen, Náhradník a Nedoporučen je zveřejněn na 

internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz do 14 21 kalendářních dní od ukončení příjmu 

žádostí.  

Kap. 5.5 Doložení příloh k Žádosti o dotaci  

a) Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, předloží povinné 

přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 21 35 kalendářních 

dní od ukončení příjmu žádostí; C.  

Kap. 5.6 Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů  

c) V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele prostřednictvím Portálu 

Farmáře k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 84 98 kalendářních dnů  

od ukončení příjmu žádostí.  

Kap. 5.7 Doložení příloh ke stavebnímu řízení  

a) Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci jsou zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, předloží v 

termínu 19 – 20 od začátku do konce 20. týdne od ukončení příjmu Žádostí o dotaci ke Ve Smečkách 

33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  

kontrole přílohy ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace) a 

souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) v souladu 

s přílohami uvedenými ve Specifické části Pravidel (kapitola Povinné přílohy předkládané po kontrole 

Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů); C.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 
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Kontinuální příjem žádostí z PRV 

pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy 

V Praze dne 30. října 2015 

Dne 27. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka úplné znění Pravidel, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova 

ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. 

V rámci operace 4.3.1 Pozemkové úpravy je na období 2014 – 2020 plánována alokace ve výši 

cca 2,7 mld. Kč. Kontinuální příjem žádostí bude zahájen dne 22. 2. 2016 a bude probíhat do 

vyčerpání finanční alokace pro uvedenou operaci. 

Pravidla obsahují „Obecné a Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 platné pro kontinuální příjem žádostí v operaci 

4.3.1 Pozemkové úpravy“, ve kterých jsou uvedeny konkrétní podmínky čerpání finanční 

alokace pro uvedenou operaci. 

Pravidla pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy jsou k dispozici v elektronické podobě na 

internetové adrese SZIF www.szif.cz a Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv. 

Zdroj: MZe 

 

Ministr Jurečka schválil výrazné navýšení 

peněz zejména na živočišnou výrobu. 

Zemědělci a potravináři dostanou o dvě 

miliardy korun víc 

Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. 

Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v 

Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé 

skotu, drůbeže a prasat.  

„Živočišná výroba je klíčová pro zachování a rozšiřování pracovních míst zejména na venkově, kde bývá 

menší nabídka pracovních příležitostí. Důležité je také udržení mladých lidí na vesnici. To patří k 

důvodům, proč se podpora živočišné výroby stala jednou z mých priorit. Chci, aby naše země byla 

maximálně potravinově soběstačná, s prosperujícím a konkurenceschopným zemědělstvím a 

potravinářstvím. Proto se snažíme hledat různé způsoby podpor,“ řekl ministr Marian Jurečka.  

Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 miliardy korun, posílí hlavně sektor skotu, 

drůbeže a prasat. Zemědělci z nich budou moci financovat výstavbu nebo rekonstrukci stájí, dojíren, 

skladů či jímek. Přibližně 500 milionů korun navíc je připraveno pro inovativní projekty ve 

http://www.eagri.cz/prv
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zpracovatelském průmyslu. V operaci Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dostanou v 

prvním kole příjmu žádostí o dotaci zemědělci a potravináři dalších 200 milionů korun. Za ně mohou 

například postavit jatka, sýrárny nebo další zpracovny zemědělských produktů.  

Se zvýšením rozpočtu na první kolo příjmu žádostí se posouvají některé termíny pro administraci 

žádostí. Konkrétní informace včetně aktualizovaných Obecných podmínek Pravidel najdou žadatelé na 

stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Dotace – PRV 2014-2020 – Aktuality.  

Hynek Jordán tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení 

Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Česká republika www.eagri.cz  

Přehled zaregistrovaných žádostí a porovnání navýšené alokace oproti původně plánované 

 

Zdroj: MZe 
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!!! DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 

V RÁMCI 1. KOLA PRV !!! 

 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr A zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr B zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr C zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr D zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr E zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr F zde 

 Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr G zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr H zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr I zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr J zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr K zde 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 1. kola PRV Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

záměr L zde 

Zdroj: SZIF 

 

OP Rybářství vyhlásil první výzvy za 280 

milionů korun 

Do 3. listopadu 2015 mohou zájemci žádat o podporu na projekty v rámci první a druhé výzvy 

Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. Kromě investic do akvakultury, zpracování produktů, 

inovací a recirkulačních zařízení je možné získat dotaci také na vysazování úhoře říčního. 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446137375588.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446136477161.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446136179867.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446135877579.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446135500535.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446134906167.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446134583901.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446134392751.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446134323140.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446133192298.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446132874461.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1446132356116.pdf
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V rámci první výzvy je možné žádat o podporu na projekty zaměřené na vývoj a zavádění inovací, 

případně zdokonalených produktů. Žádosti mohou být také podány na projekty zaměřené na 

vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním za účelem zvýšení 

produkce kvalitních ryb. Dále je možné podpořit zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných 

sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavbu zpracoven ryb. Příjemci podpory u první výzvy 

mohou být fyzické nebo právnické osoby. 

V rámci druhé výzvy žadatelé mohou předkládat projekty, které jsou zaměřeny na vysazování úhoře 

říčního ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře do vybraných rybářských revírů v povodí 

řeky Labe a Odry. Příjemci podpory u druhé výzvy jsou podniky, které jsou uživateli vybraných 

rybářských revírů. Podpora může být také poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále 

firmám, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli vybraných 

rybářských revírů. 

Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 21. 10. 2015 do 3. 11. 2015 do 13 hodin. Na obě výzvy 

je vyčleněno z eurofondů zhruba 280 milionů korun. Další výzvy jsou v OP Rybářství plánovány na jaro 

2016. 

Všechny Žádosti o podporu budou přijímány elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti 

osobní účasti žadatele na regionálním odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu. 

Úplné znění výzev je k dispozici na www.eagri.cz 

Hynek Jordán tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PLNĚNÍ 

PODMÍNKY MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ 

VELIKOSTI PODNIKU V OPERACI 6.1.1 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ 

V Praze dne 20. října 2015  

V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, u které bude probíhat příjem žádostí v 

rámci 2. kola příjmu žádostí, je stanovena podmínka, že každý žadatel musí již při zaregistrování 

Žádosti o dotaci plnit minimální a maximální velikost podniku.  

• žadatel plní podmínku minimální i maximální velikosti podniku již k datu zaregistrování Žádosti o 

dotaci  

• po dobu lhůty vázanosti projektu na účel žadatel plní podmínku pouze minimální velikosti podniku, 

což dokládá každoročně, kdy nejpozději do 31. 3. vyplní formulář pro výpočet velikosti podniku na 

Portálu farmáře  

• kontrola splnění podmínky bude probíhat při zaregistrování Žádosti o dotaci a před proplacením 

dotace, ve lhůtě vázanosti u vybraného vzorku projektů  

• kontrola vyplněných údajů bude probíhat na základě údajů v IZR a LPIS. Ověření pak proběhne na 

základě údajů vyplněných v rámci Jednotné žádosti, účetních dokladů či jiných dokumentů, kterými 
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žadatel prokáže, že v daném období hospodařil s uvedeným počtem zvířat či uvedeným počtem 

pozemků  

• jestliže žadatel hospodaří na pozemku, kde hodlá střídat jednotlivé plodiny, zahrne výměru daného 

pozemku do formuláře jen jednou, a to u plodiny, která bude na ploše v průběhu roku časově 

převažovat  

Pro účely včasného a jednoduchého zjištění plnění podmínky zveřejňujeme excelovský formulář, kam 

může žadatel zadat rozlohu svých pozemků či počet zvířat, se kterými hospodaří, a okamžitě zjistit, zda 

danou podmínku plní či nikoliv, který je k dispozici na www.szif.cz pod záložkou 6.1.1 Zahájení činnosti 

mladých zemědělců v sekci „ke stažení“.  

Metodika:  

Výše zmíněná podmínka pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců vychází z podmínky 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. 12. 2013 v článku 19, odst. 4, kde je 

stanoveno, že členské státy u operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců stanoví horní a 

spodní prahovou hodnotu, která zemědělským podnikům umožňuje přístup k podpoře.  

K vymezení spodní prahové hodnoty dochází pomocí objemu standardní produkce za jednotlivé 

výrobní zaměření dle typologie farem. Při stanovení minimálního objemu standardní produkce bylo 

přihlédnuto k tomu, aby stanovený limit zhruba odpovídal hodnotě standardní produkce, Ve Smečkách 

33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  

která zajistí dostatečný příjem alespoň pro jednoho plně zaměstnaného pracovníka v hospodářství, tj. 

zajistí mu určitý minimální roční příjem. S ohledem na nutnost splnění této prahové minimální hodnoty 

již při vstupu do operace bylo přistoupeno k tomu, že hodnota standardní produkce má být stanovena 

tak, aby podnikatel dosáhl příjmu na úrovni minimální hrubé mzdy v ČR – tedy 9 200 Kč/měsíc, což 

odpovídá 110 400 Kč/rok.  

Maximální limit pro vstup do operace na podporu zahájení činnosti pro mladé zemědělce byl stanoven 

ve výši 125 000 € standardní produkce, což odpovídá zaokrouhlené hodnotě 3 440000 Kč při měnovém 

kurzu 27,5 Kč/€. Při stanovení této hodnoty bylo vycházeno z výše dotace 45 000 EUR a z cíle, aby tato 

podpora plnila stále motivační roli, tj. že přispěje žadateli ke zvýšení majetkové podstaty podniku.  

Zdroj: Ministerstvo Zemědělství 

 

Ministerstvo podpoří hospodaření šetrnější k 
životnímu prostředí a mladé zemědělce. 

Ministr stanovil výši některých sazeb 
přímých plateb pro rok 2015 

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu 

jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé 

zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce 

vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %. 
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Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal pro letošní rok sazbu jednotné platby na plochu 

zemědělské půdy (SAPS) ve výši 3 543 korun na hektar, sazbu platby na zemědělské postupy 

příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1943 korun na hektar a sazbu platby 

pro mladé zemědělce ve výši 885 korun na hektar. 

„Rozhodnutí vyplatit zálohy na SAPS v letošním roce považuji za efektivní, protože tím rychle 

pomůže řešit aktuální situaci v citlivých odvětvích rostlinné a živočišné výroby. Podle 

předpokladu začneme vyplácet zálohu jednotné platby na plochu začátkem listopadu, doplatek 

pak zemědělci dostanou od 1. prosince 2015,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Vůbec poprvé letos získají zemědělci část peněz za postupy příznivé pro klima a životní 

prostředí (tzv. greening), které zejména vyžadují šetrné hospodaření s půdou a zachování a 

zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích. Podpora je nově připravená i pro 

mladé zemědělce do 40 let. 

„Zemědělství je obor spjatý s přírodou, proto je naším zájmem podporovat zemědělské postupy, 

které jsou k ní ohleduplné. Chceme také pomoct s omlazováním věkové struktury zaměstnanců 

v oboru,“ řekl Jurečka. 

Změna ve vyplácení přímých plateb navazuje na nové podmínky Společné zemědělské politiky, 

schválené Evropskou unií, kvůli kterým je letos objem peněz na SAPS nižší. Zatímco vloni to 

bylo asi 21 miliard, letos to je 12,5 miliard korun. Toto však neznamená, že zemědělci obdrží 

méně finančních prostředků, celkový objem zústane zachován, protože nižší částku pro SAPS 

doplní několik nově zaváděných plateb, jako je například právě greening nebo platba na mladé 

zemědělce. 

Současně kvůli finančním potížím zemědělců v některých sektorech výroby v ČR rozhodl 

ministr o mimořádném poskytnutí záloh pro SAPS v maximální výši 70 %, zatímco 

v předešlých letech to bylo jen 50 %. Tím získají zemědělci peníze dříve, aby je mohli dál 

využít například k uhrazením svých závazků. 

Všechny dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. Podle předpokladu zahájí 

greeningové platby a platby pro mladé zemědělce od poloviny ledna 2016. 

SAPS (jednotná platba na plochu) je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou 

ji dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar orné půdy, travního porostu, vinice, 

chmelnice, ovocného sadu či jiné kultury, která je vedená v Evidenci půdy. Poskytnutí SAPS 

je mimo jiné podmíněno řádným obhospodařováním půdy, dodržováním podmínek dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření. Platí se 

z rozpočtu Evropské unie. 

Greening (povinné ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých 

pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy 

plodin, na svých polích udržují stanovenou výměru trvalých travních porostů a mají některé 

plochy vyčleněné pro tzv. ekologický zájem např. krajinné prvky, zalesněné plochy atd. 

Mladý zemědělec je podpora zemědělců do 40 let. Maximální výměra, na kterou lze platbu 

poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy 

Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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SÁHNOUT SI NA „KOTLÍKOVÉ DOTACE“ 

BUDE LETOS TĚŽŠÍ 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo i pro příští rok výzvu Operačního programu Životní 

prostředí Státního fondu životního prostředí na podporu snížení emisí z lokálního vytápění 

domácností, pro kterou se vžil lidový název „kotlíkové dotace“. 

Na Středočeský kraj připadá nejméně 518 milionů korun a kraj se rozhodl o tuto dotaci pro 

své občany zažádat, přestože ministerstvo podmínky pro její přiznání fyzickým osobám 

podstatně zpřísnilo a za nesplnění pravidel výzvy (ve středočeském případě se jedná o 

výměnu 3 460 kotlů do roku 2018) hrozí kraji sankce. 

Proplatit lze jen nejmodernější kotle 

Předmětem podpory bude výměna hlavního, neekologického zdroje vytápění na pevná paliva s 

ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel v 

kombinaci s instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplovodního 

vytápění a opatření na snížení energetické náročnosti budovy. Žadatel si však může nechat 

proplatit jen pořízení kotle nejvyšší třídy, splňujícího nejpřísnější emisní pravidla. 

Požádat si může každý majitel rodinného domu, musí však provést tzv. mikroopatření na 

zlepšení energetické náročnosti svého domu, nebo doložit příslušným průkazem energetickou 

náročnost „C“. Seznam mikroopatření a podmínky dotace budou zveřejněny na webových 

stránkách kraje. Podporu je možné poskytnout i tehdy, pokud je dům vytápěn dvěma zdroji, tj. 

kotlem na pevná paliva a třeba kotlem na zemní plyn. 

„Výzvu pro podání žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů vyhlásí kraj do konce 

roku,“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí Marek Semerád. O jejím vyhlášení vás 

budeme informovat. 

Zdroj: Středočeský kraj 
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DRUHÉ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 

V Praze dne 27. října 2015  

Informujeme žadatele, že od druhého kola příjmu žádostí, které proběhne v první polovině května 

2016, již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení 

stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.  

K posunutí termínu pro předložení platného a pravomocného odpovídajícího povolení stavebního úřadu 

v rámci prvního kola příjmu žádostí bylo přistoupeno z důvodu, že se žadatelé o vyhlášení příjmu 

dozvěděli v relativně krátkém časovém předstihu před samotným příjmem žádostí. Vzhledem k tomu, 

že harmonogram příjmu žádostí pro nadcházející kola příjmu je znám již od léta letošního roku, tedy 

žadatelé mají dostatek času pro přípravu projektů a s ohledem na nutnost administrovat kompletně 

připravené projekty, bude nutné od 2. kola příjmu po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit 

odpovídající povolení stavebního úřadu (tj. stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, územní 

rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou před jejím 

dokončením, certifikát autorizovaného inženýra) platné a pravomocné již k datu zaregistrování Žádosti 

o dotaci.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 
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