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DRUHÉ ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO 

ŽADATELE V OPERACI 4.1.1 PRO 1. KOLO 
PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

V Praze dne 2. října 2015  

 

Dne 1. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká obecných 

podmínek Pravidel a specifických podmínek Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. 

Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.  

1. Obecné podmínky Pravidel  

Kapitola 5.7 Doložení příloh po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a 

hodnocení projektů  

Byla prodloužena lhůta pro předložení kompletní dokumentace k zrealizovanému 

výběrovému/zadávacímu řízení z původních 16 – 19 týdnů od ukončení příjmu Žádostí na lhůtu 

31 – 32 týdnů od ukončení příjmu žádostí. V návaznosti na tuto změnu byla přepracována 

kapitola 5 Žádost o dotaci.  

Kapitola 8.1 Provádění změn – obecné informace  

V souladu s kapitolou 5 byla opravena lhůta pro povinnost oznamovat změny prostřednictvím 

formuláře Hlášení o změnách. Tato povinnost vzniká příjemci dotace až po podpisu Dohody o 

poskytnutí dotace. Do té doby provádí změny přímo do formuláře Žádosti o dotaci na základě 

výzvy SZIF k odstranění nedostatků.  

2. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

V příloze č. 5 kódu 028 Nákup speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu byla 

upravena definice způsobilého výdaje na „Návěs pro vývoz cukrovky z pole“. Pro tento typ 

výdaje tak již nebude existovat omezení z pohledu velikosti objemu nákladu.  

3. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

Příloha „Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí (EIA) dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů u projektů, u kterých je vyžadováno“ nebude 

vyžadována ihned po zaregistrování Žádosti o dotaci, ale až v rámci příloh předkládaných po 

kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů. 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 
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Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 

Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu, je k dispozici v 

elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství  
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ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO ŽADATELE V 

OPERACÍCH 4.3.2 LESNICKÁ 
INFRASTRUKTURA A 8.6.1 TECHNIKA A 

TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
V Praze dne 1. října 2015  

 

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 

2014-2020, pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Pravidel pro operace 4.3.2 

Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.  

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-

2020, pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Pravidel pro operace 4.3.2 Lesnická 

infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.  

Konkrétně byla u obou operací upravena kapitola 3 Definice žadatele/ příjemce dotace 

Specifických podmínek Pravidel, kam byly doplněny střední školy a školní polesí.  

Nové znění definice žadatele/příjemce dotace je tedy následující:  

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, 

střední školy, školní polesí, lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní subjektivitou, krajů, 

vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 

 

 

HARMONOGRAM PŘÍJMU PROJEKTOVÝCH 
OPERACÍ PRV 

V Praze dne 29. září 2015  

 

Harmonogram výzev PRV na roky 2015 - 2017  

 

Rok 2015  
Podzimní kolo:  

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

4.3.2 Lesnická infrastruktura  

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  
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16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  

 

Závěr roku 2015 - kontinuální příjem:  

4.3.1. Pozemkové úpravy *  

 

* Pozn. Opatření 4.3.1. Pozemkové úpravy bude spuštěno po dohodě mezi SZIF 

a SPÚ, přičemž bude dohodnut způsob a dávkování podaných projektů tak, aby 

nedošlo k zahlcení administrativní kapacity SZIF  

 

Rok 2016  
Jarní kolo (v termínu 2. 5. – 15. 5.)  

1.1.1 Vzdělávací akce  

1.2.1 Informační akce  

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců  

6.4.1 Investice do nezemědělských činností  

6.4.2 Podpora agroturistiky  

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů  

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích  

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi  

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích  

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin  

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven  

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v 

zemědělské prvovýrobě  

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  

 

 

Od roku 2017  
Jarní kolo (zpravidla v termínu 1. 4. – 15. 4.)  

1.1.1 Vzdělávací akce  

1.1.2 Informační akce  

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců  

6.4.1 Investice do nezemědělských činností  

6.4.2 Podpora agroturistiky  
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6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (bude 

vyhlašováno dle disponibilní alokace)  

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v 

zemědělské prvovýrobě  

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  

 

Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1. 10. – 15. 10.)  

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

4.3.2 Lesnická infrastruktura  

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích  

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi  

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích  

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin  

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven  

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů  

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů  

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 

biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech  

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  
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Podzimní kolo (v termínu 1. 10. – 15. 10.)  

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

4.3.2 Lesnická infrastruktura  

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů  

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů  

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 

biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech  

 

 
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND 

NA VÝSTAVĚ PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC 
V Praze dne 1. října 2015  

 
Zveme vás na výstaviště do Lysé nad Labem, kde se 8. – 11. října 2015 uskuteční již 43. 

pokračování výstavy ZEMĚDĚLEC.  

Státní zemědělský intervenční fond v rámci této zemědělské a zahrádkářské výstavy 9. 

října slavnostně předá ocenění vítězům soutěže Regionální potravina Středočeského kraje 
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2015. Zároveň zde po celou dobu konání výstavy bude k dispozici informační pult SZIF, 

kde mohou zájemci z řad odborné i laické veřejnosti získávat informace o činnosti SZIF a 

dotačních titulech.  

Více informací viz http://www.vll.cz/new-1130.  

Státní zemědělský intervenční fond 

 

    

 

 

 

Podbrdský farmářský a řemeslný trh 

Rožmitál pod Třemšínem dne 26. 9. 2015 

 

MAS PODBRDSKO, z.s. ve spolupráci 

s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov 

pořadala v sobotu dne 26.9.2015 v Rožmitále 

pod Třemšínem akci Podbrdský farmářský a 

řemeslný trh. Cílem akce byla propagace 

regionu rožmitálska, březnicka a milínska, 

jejich živnostníků a farmářů. Návštěvnící byli 

také seznámeni s projekty, které v minulém 

plánovacím období 2007-2013 uspěly v 

žádosti o dotace z Programu rozvoje 

venkova. Akce proběhla na nádvoří 

Podbrdského muzea a na náměstí v 

Rožmitále pod Třemšínem. 

 

Na programu byly bohaté aktivity pro děti i 

dospělé: slavnostní otevření nové části 

expozice Podbrdského muzea a 

komentovaná prohlídka, vystoupení 

dechového orchestru Rožmitálská 

Venkovanka, ukázka tanců - Česká beseda. 
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Po celý den byl připraven bohatý 

program pro děti na hřišti Podbrdského 

muzea, který zajistila mateřská centra 

z Rožmitálu a Březnice. Naučnou 

stezkou o zemědělství návštěvníky 

provedl Zemědělský svaz ČR. 

Nedílnou součástí trhu byla také 

ochutnávka vítězných potravin 

v soutěži Středočeská Regionální 

potravina. Ochutnat a koupit bylo 

možné Cvrčovický chléb, Maso v pepři, 

Poličan a Frantíka od Řeznictví a 

uzenářství u Dolejších, Bašovo zelí, 

Majolku Boneco, Květový med 

z Ořecha, Kounické pivo, Nakládaný 

chřest, Špenát ochucený a Sýrové 

provázky z Karlštejna. Obrovský 

úspěch měl prodej kvalitních domácích 

produktů a výrobků - uzeniny, 

zabijačka, domácí slané i sladké pečivo, 

březnické pivo Herold, pražírna kávy, 

mouka a mnoho dalšího. Malí i velcí 

ocenili výstavu zemědělské techniky z 

místních farem. 

 

Celostátní síť pro zemědělství a venkov na Podbrdském trhu propagovala svou činnost, 

především Program rozvoje venkova prostřednictvím letáků, propagačních materiálů. 

 

Celý den návštěvníky provázela moderátorka celé akce paní Jana Filinová, která nejenom 

seznamovala přítomné s trhovci, kteří zde nabízeli své zboží, ale i upozorňovala návštěvníky 

na probíhající akce. 

Ke spolupráci a podpoře se připojilo i Krajské informační středisko Středočeského kraje, 

Zemědělský svaz ČR, Podbrdské muzeum v Rožmitále a mateřská centra z Rožmitálu a 

Březnice.  

 

Vstupné na akci bylo zdarma. Návštěvníci se mohli zúčastnit losování o ceny. Akce Podbrdský 

farmářský a řemeslný trh se účastnilo přes 1500 návštěvníků. Dle ohlasů trhovců i návštěvníků 

se jednalo o velice vydařenou akci, v které je třeba pokračovat i nadále.  

 

Ing. Gabriela Jeníčková, MAS PODBRDSKO, z.s. 
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Karla Šlechtová podporuje místní akční 

skupiny. Na jejich aktivity poskytne v nové 
výzvě z IROP 1,9 mld. korun 

29.09.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj proto dnes vyhlašuje další výzvu k předkládání 

projektů v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokrát zaměřenou na zlepšení, 

zajištění kapacit a schopností místních akčních skupin. Podpora se tak dostane do venkovských 

oblastí.  

 

„Rozvoji venkova významně napomáhá činnost místních akčních skupin. Ty podporují 

vytváření pracovních příležitostí, rozvoj místní ekonomiky, infrastruktury a občanské 

vybavenosti. Právě proto je tato výzva směřována na podporu aktivit těchto skupin,“ uvedla 

ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  

  

Podporované aktivity jsou zaměřeny na činnosti místních akčních skupin (dále také MAS) 

zejména při realizaci jejich strategií, posilování absorpčních kapacit nebo hodnocení žádostí o 

podporu. MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé 

podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a 

získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro své území. Aktivity jsou 

podrobně uvedeny ve Specifických pravidlech výzev pro žadatele a příjemce. 

  

Oprávněnými žadateli jsou Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů 

místní akční skupiny a mají schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Tato 

povinnost neplatí pro výdaje na animaci školských zařízení. Žádosti o podporu lze podávat od 

30. září 2015 do 30. června 2018, realizaci projektů musí MAS dokončit do 31. prosince 

2023. 

  

Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České 

republiky. Všechny projekty budou administrovány na oddělení administrace OSS v Praze. 

Kontakty na tyto pracovníky jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-

iop-irop/praha-oss/     

 

Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP jsou v den vyhlášení výzvy zveřejněna Specifická 

pravidla výzvy pro žadatele a příjemce. 

  

Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese 

https://mseu.mssf.cz. 

Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je k dispozici na  webových 

stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.  

 

 

Kontakt pro média: Ing. Veronika Vároši 

Oddělení komunikace, Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/praha-oss/
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/praha-oss/
http://www.dotaceeu.cz/IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Odbor-komunikace


11 
 
 

Semináře pro obce 

PROGRAM ROZVOJE OBCE – PRO 
TVORBA, REALIZACE A HODNOCENÍ 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vytvořilo webovou aplikaci www.obcepro.cz, která je on-

line nástrojem pro podporu strategického plánování v obcích.  

Aplikace provází uživatele obsahem dokumentu Program rozvoje obce, nabízí mu praktické 

nápovědy využitelné při tvorbě samotného dokumentu, ale také nástroje pro průběžnou práci 

s programem rozvoje či jeho vyhodnocování. 

 
Celý text ZDE 
 
Zdroj: NS MAS 
 

 

VOŠ A SOŠ Březnice již posedmé pořádá 

Kurs pro výkon obecných zem. činností 

 

VOŠ a SOŠ Březnice zahajuje v sobotu 17. 10. 2015 Kurs pro výkon obecných zemědělských 

činností. Pořádáme jej již posedmé. Je určen pro zemědělce, kteří nemají potřebné vzdělání pro 

výkon své činnosti. Obsah vychází ze schválených osnov projektu a je vždy přizpůsoben i 

požadavkům zemědělské praxe. 

Trvá včetně odborné praxe 300 hodin, z toho účastníci stráví ve škole 15 sobot po 8 hodinách, 

tedy celkem 120 hodin 

přednášek od podzimu 2015 do jara 2016.   

Kurs bude na jaře zakončen zkouškou a obhajobou absolventského projektu.  Absolventi získají 

kromě nových poznatků i osvědčení pro výkon zemědělské činnosti, která je mj. potřebná pro 

získání některých zemědělských dotací a čerpání prostředků z fondů. Kurs je přínosem i pro 

samotné učitele, kteří již mohou čerpat z předchozích zkušeností z minulých kursů.  

Vyzýváme současně ještě další zájemce o tento kurs, aby se přihlásili co nejdříve na adrese 

školy. Potřebné dokumentace, informace a telefonické kontakty včetně přihlášky naleznete na 

stránkách školy www.sbrez.cz .  

                                         Ing. Ladislav Pivoňka,  odborný garant kurzu 

 

 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/09/Pozvánka_semináře_ObcePRO.pdf
http://www.sbrez.cz/
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Informační magazín vydává:  

Krajské informační středisko Středočeského 
kraje, o.p.s. 

Poštovní IV  

261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

 

za podpory Ministerstva zemědělství ČR 

 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

