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DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. 

KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

V Praze dne 28. listopadu 2016  

Na základě četných dotazů od žadatelů v rámci 3. kola příjmu žádostí k výsledkům doporučení 

žádostí uvádíme následující vysvětlení.  

 Státní zemědělský intervenční fond dne 24. listopadu 2016 doporučil na základě finanční 

částky stanovené Ministerstvem zemědělství celkem 4 064 žádostí o dotaci 3. kola příjmu 

žádostí za více než 6,3 miliardy korun.   

 Vzhledem k výši finančních prostředků určených pro 3. kolo bylo po dohodě Ministerstva 

zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu rozhodnuto, že část doporučených 

žádostí o dotaci bude administrována až v rámci standardních lhůt pro 4. kolo příjmu žádostí – 

včetně dokládání příloh k žádosti o dotaci (předběžně předpokládáme v květnu 2017). 

Doporučené žádosti, které budou administrovány až v rámci standardních lhůt pro 4. kolo 

příjmu žádostí, byly v seznamech žádostí zveřejněných v pátek 25. listopadu zveřejněny jako 

„Čekatelé“. Rozdělení žádostí bylo provedeno vzhledem k výši finančních prostředků pro 3. 

1. 12. 2016 



kolo resp. dle řazení žádostí podle umístění v seznamu, tj. žádosti s vyšším počtem bodů bude 

SZIF administrovat nejdříve.  

 Žadatelé, jejichž žádosti o dotaci byly zařazeny do kategorie Čekatel, budou s dostatečným 

časovým předstihem informováni o administraci 4. kola příjmu žádostí prostřednictvím 

webových stránek SZIF a přímým sdělením adresovaným na emailové adresy uvedené v 

žádostech o dotaci a na Portálu farmáře.  

  

Státní zemědělský intervenční fond Odbor projektových opatření rozvoje venkova 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Program rozvoje venkova  

3. kolo - VÝSLEDKY 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR A – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480084863206.pdf 

********************************************************************************* 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR B – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480085152611.pdf 

********************************************************************************* 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR C – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480085272472.pdf 

********************************************************************************* 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice 
do zemědělských podniků, záměr D – výsledky 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1479741244784.pdf 

********************************************************************************* 
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Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků, záměr E – výsledky 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1479741357043.pdf 

********************************************************************************* 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR F – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480085421880.pdf 

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR G – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480085544650.pdf 

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR H – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480085684338.pdf 

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR I – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480085772669.pdf 

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR J – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480085954214.pdf 

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR K – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1479741452301.pdf 

********************************************************************************** 
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DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.1.1 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR L – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F411%2F1480085890463.pdf 

**********************************************************************************

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.2.1 

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ, ZÁMĚR A – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%

2Finvestice_do_hm%2F421%2F1480086065129.pdf 

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.2.1 

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ, ZÁMĚR B – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F421%2F1480088157589.pdf 

**********************************************************************************

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.3.2 

LESNICKÁ INFRASTRUKTURA – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_hm%2F432%2F1480086180799.pdf 

**********************************************************************************

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 8.6.1 

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – VÝSLEDKY 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

investice_do_lesu%2F861%2F1480086257512.pdf 

**********************************************************************************

********************************************************************************** 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola programu rozvoje venkova – operace 16.1.1 Podpora 

operačních skupin a projektů EIP - výsledky 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1479741564740.pdf 

**********************************************************************************

********************************************************************************** 

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 

16.2.2 PODPORA VÝVOJE NOVÝCH PRODUKTŮ, POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ 

ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH – VÝSLEDKY 
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http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2F

spoluprace%2F1622%2F1480086526711.pdf 

**********************************************************************************

********************************************************************************** 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova – operace 16.3.1 Sdílení 

zařízení a zdrojů – výsledky 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1479741771638.pdf 

**********************************************************************************

********************************************************************************** 

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova – operace 16.4.1 Horizontální 

a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – výsledky   

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1479741873175.pdf 

**********************************************************************************

********************************************************************************** 

 

Zdroj: SZIF 

-------------------------------------------------------- 

Ministerstvo zemědělství zvýšilo podporu v 
rozvojovém programu 

Ministerstvo zemědělství zvýšilo podporu v podzimním kole dotačního programu pro rozvoj 

venkova o 37 procent na 6,3 miliardy korun. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Peníze 

půjdou hlavně na investice do zemědělských podniků. Konkrétní výši peněz pro jednotlivá 

opatření resort nesdělil. Peníze na navýšení získalo ministerstvo z loňských přebytků v rámci 

stejného programu.  

„V tomto kole byli velmi úspěšní malí zemědělci s rozlohou polí do 150 hektarů. Státní 

zemědělský intervenční fond, platební agentura ministerstva, totiž doporučil přibližně 94 

procent jejich žádostí,“ uvedl resort. Přestože byli úspěšní téměř všichni, získají malí zemědělci 

z celkového obnosu přibližně 12 procent, což představuje 791 milionů korun. Ministerstvo 

uvedlo, že jde o meziroční navýšení o více než desetinu. „V rámci investic do zemědělských 

podniků získali malí farmáři dokonce 22 procent z částky určené na tuto operaci,“ dodal resort. 

Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky se snaží stát podporovat menší projekty, zařadil 

do nich proto i nákup zemědělských strojů, jako jsou traktory. O příspěvky nově mohli požádat 

také mladí začínající zemědělci, kteří v oboru pracují nejvýše do pěti let. Dosud mohli o tuto 

podporu požádat jen farmáři podnikající maximálně dva roky. 
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Zemědělci, potravináři a lesníci poslali celkem 5065 žádostí, zemědělský fond doporučil 4064 

z nich. 

Kvůli velkému množství žádostí se budou projekty za zhruba 1,1 miliardy korun administrovat 

až na jaře. 

V minulém kole dotací zemědělci všechny peníze nevyčerpali. Stát nabídl až tři miliardy korun, 

ministerstvo zemědělství doporučilo k proplacení asi 1400 projektů za 2,26 miliardy korun. 

Resort peníze, které mohli zemědělci a potravináři získat, přitom navýšil, původně chtěl rozdělit 

2,3 mld. Kč. V prvním kole bylo zemědělcům, potravinářům a lesníkům rozděleno 7,5 miliardy 

korun. Nejvíce šlo do živočišné výroby. 

Z programu rozvoje venkova budou moci zemědělci do roku 2020 čerpat téměř 97 miliard 

korun. Podíl českého rozpočtu na programu je 35 procent, zbytek jsou evropské zdroje. 

Zdroj: Zemědělec 

------------------------------------------------------------------- 

HARMONOGRAM VÝZEV ROKU 2017 
Rok 2017 

Jarní kolo (zpravidla v termínu 1.4.–15.4.) 

 1.1.1 Vzdělávací akce 

 1.2.1 Informační akce 

 4.3.2 Lesnická infrastruktura 

 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 (bude vyhlašováno dle 

disponibilní alokace) 

 8.6.2 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 

 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 

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 

 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 



 8.6.1 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 

Operace s vlastním režimem vyhlašování příjmu  

 operace 2.1.1 Poradenství – bude vyhlašováno ad hoc dle vlastního režimu 

 operace 4.3.1 Pozemkové úpravy – kontinuální příjem, závěr roku 2015 

 opatření 19 Leader – zpravidla v termínu 1. 2.–31. 8., v roce 2016 2. 5.–31. 8. 

 operace 16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v 

oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti - bude vyhlášena pouze dvakrát za 

období, a to v roce 2016 a 2017 

 operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a 8.4.2 Odstraňování škod 

způsobených povodněmi – budou vyhlašovány v závislosti na výskytu a rozsahu 

kalamitních situací 

 Technická pomoc – kontinuální příjem, od roku 2015 

 

Zdroj: SZIF 

---------------------------------------------------------------------------------- 


