Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 – 2020

Programový rámec: PRV
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1. Podpory do zemědělství
1.1. Živočišná výroba
Podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní.
Způsobilé výdaje:






výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení,
pořízení technologií pro živočišnou výrobu,
výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, vč.
jejich úpravy a zpracování (způsobilé nejsou jímky na digestát a fugát v návaznosti na
bioplynovou stanici),
výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu
v podniku.

Hlavním cílem projektu nesmí být zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.
Možní žadatelé: zemědělský podnikatel
Předpokládaná výše dotace: 40%. Dotaci je možné zvýšit o 10 % pro mladé začínající zemědělce (max.
40 let věku), nebo pokud zahájili činnost v průběhu pěti let předcházejících žádosti o podporu, dále pro
oblasti čelící přírodním omezením (LFA). Dotace však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých
výdajů.

1.2. Rostlinná výroba
Způsobilé výdaje:






výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (včetně
skladů obilovin a olejnin) včetně technologií,
výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů v
sadech a chmelnicích a dále protikroupových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech
a vinicích,
výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven, včetně souvisejících technologií,
výstavba a rekonstrukce dalších staveb včetně souvisejících technologií (dočasná úložiště
vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště,
stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné,
okrasných rostlin a sadby chmele, a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě atp. – způsobilé
není pěstování vánočních stromků).

Hlavním cílem projektu nesmí být zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.
Možní žadatelé: zemědělský podnikatel
Předpokládaná výše dotace: 40%. Dotaci je možné zvýšit o 10 % pro mladé začínající zemědělce (max.
40 let věku), nebo pokud zahájili činnost v průběhu pěti let předcházejících žádosti o podporu, dále pro
oblasti čelící přírodním omezením (LFA). Dotace však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých
výdajů.

1.3. Mobilní stroje pro zemědělskou výrobu
Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu – budou definovány v
národním prováděcím dokumentu.
Investice do pořízení všech mobilních zemědělských strojů (včetně traktorů).
Možní žadatelé: zemědělský podnikatel
Předpokládaná výše dotace: 40%. Dotaci je možné zvýšit o 10 % pro mladé začínající zemědělce (max.
40 let věku), nebo pokud zahájili činnost v průběhu pěti let předcházejících žádosti o podporu, dále pro
oblasti čelící přírodním omezením (LFA). Dotace však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých
výdajů.

1.4. Peletovací zařízení
Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku, např.:
vybudování peletárny, jejíž produkce bude spotřebována přímo v daném zemědělském podniku.
Možní žadatelé: zemědělský podnikatel
Předpokládaná výše dotace: 40%. Dotaci je možné zvýšit o 10 % pro mladé začínající zemědělce (max.
40 let věku), nebo pokud zahájili činnost v průběhu pěti let předcházejících žádosti o podporu, dále pro
oblasti čelící přírodním omezením (LFA). Dotace však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých
výdajů.

2. Podpory do potravinářství a výroby krmiv
2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na
trh, a to:







výstavba 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),
investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování,
investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně
marketingu),
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

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 uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU, a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden; v případě výroby krmiv je výstupní
produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata.
Zpracování a uvádění na trh se nesmí týkat produktů rybolovu a medu a vyjmenovaných technologií
zpracování vinných hroznů.
Hlavním cílem projektu nesmí být zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.
Možní žadatelé: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici
mikro, malého, nebo středního podniku.
Předpokládaná výše dotace: 40%

3. Podpory do ostatních (nezemědělských) činností
3.1. Investice do nezemědělských činností
Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):






C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále
s výjimkou tříd 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 12.00 Výroba tabákových výrobků
a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),
F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a
skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
M 72 (Výzkum a vývoj).

Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané
činnosti. Typovým výdajem, například v oblasti výzkumu a vývoje, může být vybudování chemické
laboratoře, v oblasti textilu nákup šicího stroje, v oblasti zpracování kovů pořízení obráběčky, brusky
apod.
Způsobilé výdaje:





stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny,
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost,
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných
stání),
nákup nemovitostí.

Možní žadatelé: Zemědělský podnikatel; nezemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo
malého podniku
Předpokládaná výše dotace: 45% - malý podnik, 35% - střední podnik, 25% - velký podnik

3.2. Podpora agroturistiky
Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky.
Způsobilé výdaje:





stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci
turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí),
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných
stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software),
nákup nemovitostí.

Veškeré výdaje musí být realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení (malokapacitním
ubytovacím zařízením se rozumí zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek).
Možní žadatelé: Zemědělský podnikatel; nezemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo
malého podniku
Předpokládaná výše dotace: 45% - malý podnik, 35% - střední podnik, 25% - velký podnik

3.3. Energie z obnovitelných zdrojů
Investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice.
Většina vyrobené energie či paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být využita
pro nezemědělskou činnost.
Způsobilé výdaje:





nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny
na výrobu tvarovaných biopaliv,
nová výstavba bioplynové stanice (max. instalovaný výkon 500kW),
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v
souvislosti s projektem,
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných
stání).

V případě výstavby BPS je po dobu udržitelnosti projektu roční vstup surovin do BPS min. z 30 % celkové
hmotnosti v tunách tvořen kejdou prasat nebo prasečím hnojem
V případě výstavby BPS je Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, čl. 13 d)
požadováno účelné využití minimálně 10 % disponibilního tepla z celkové předpokládané roční výroby
stanovené energetickým auditem (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení).
V případě výstavby BPS tvoří roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy (obiloviny a ostatní
plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového
ročního množství energie vsázkového materiálu maximálně 20 % .
Možní žadatelé: Zemědělský podnikatel; nezemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo
malého podniku
Předpokládaná výše dotace: 45% - malý podnik, 35% - střední podnik, 25% - velký podnik

4. Podpory do lesnictví
4.1. Lesnická infrastruktura
Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a
technického vybavení.
Výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na území, kde výstavbou nebo
rekonstrukcí lesních cest nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad hodnotu optimální,
stanovenou na úrovni lesního majetku žadatele.
Možní žadatelé: Fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo
jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob
nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.
Předpokládaná výše dotace: 80%

4.2. Zavádění preventivních opatření v lesích
Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi. V rámci tohoto
opatření jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo
opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody
prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží.
Způsobilé výdaje:





výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin,
preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např.
zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů,
protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a
stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh,
projektová dokumentace.

Projekt lze realizovat na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se
nacházejí v rámci PUPFL.
Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu,
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v digitální formě v datovém
skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy.
U žadatelů s vlastnictvím nad 500 ha je podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů
v oblasti prevence.
Možní žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
Předpokládaná výše dotace: 100%

4.3. Obnova lesních porostů po kalamitách
Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami.
Způsobilé výdaje:







projektová dokumentace,
odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených
k rekonstrukci,
příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů,
naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy),
umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách,
ochrana založených porostů.

Projekt lze realizovat na lesních pozemcích.
Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v
digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního
hospodářství pro plány a osnovy.
Podpora je podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné nezávislé
instituce, a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila zničení nejméně 20 % příslušného lesního
potenciálu; u porostních skupin do 40 let věku bude kalamita definována podle plošných škod na
předmětné porostní skupině; u porostních skupin nad 40 let věku bude kalamita definována podle výše
poškození zásob dřevní hmoty na předmětné porostní skupině; jedná se o kalamity způsobené
abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory (bořivý vítr, přívalové deště a povodňové situace,
mokrý sníh, sucho apod.).
Při obnově nelze využít výjimku odst. 3 § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb., podle které lze v určitých
případech u obnovy po nahodilých těžbách snížit minimální podíl MZD.
Při integrované ochraně před škůdci lze použít pouze přípravky na ochranu rostlin z registru
povolených přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
Možní žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
Předpokládaná výše dotace: 100%

4.4. Odstraňování škod způsobených povodněmi
Způsobilé výdaje:





projektová dokumentace,
odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích sanace břehových nátrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků,
průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních
toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází),
odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a
stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech.

Projekt lze realizovat na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se
nacházejí v rámci PUPFL.
Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu,
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v digitální formě v datovém
skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy.

Podpora je podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné nezávislé
instituce a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila zničení nejméně 20 % příslušného lesního
potenciálu; předmětem posuzovaní povodňových škod budou lesní cesty, vodní toky a příčné a
podélné objekty na nich, strže a sesuvy; v praxi budou měřeny délky, plochy, počty, případně bude
popsán aktuální stav posuzovaného objektu; u cest bude posuzováno poškození povrchu
cesty/odplavení povrchu, poškození krajnice/odplavení/odtržení krajnice, zanešení svodnic, zanešení
propustků, poškození mostu/podemletí křídel, základů/, zničení/odplavení svodnic, zničení/odplavení
propustků, zničení/odplavení mostu.; u toků bude posuzováno poškození břehů, zanešení koryta toků
splaveninami, úplná změna průběhu koryta, poškození částí podélných a příčných objektů,
zničení/odplavení podélných a příčných objektů; u strží a sesuvů bude posuzováno poškození vlastního
povrchu porostů nebo pozemků a poškození objektů v bezprostřední blízkosti takto poškozených ploch
- zdí, cest, toků apod.
Jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory (povodňové situace).
Datum průběhu povodně nesmí být starší 2 let od data podání žádosti o dotaci.
Možní žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
Předpokládaná výše dotace: 100%

4.5. Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin
Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek)
od doby výsadby do stádia zajištění.
Způsobilé výdaje:



částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících
dřevin při založení porostu,
projektová dokumentace.

Projekt lze realizovat na lesních pozemcích.
Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v
digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního
hospodářství pro plány a osnovy.
Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin
vysazených v souladu s projektem zalesnění.
V době realizace je zastoupení MZD na ochráněné ploše podle projektu 100 %.
Možní žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
Předpokládaná výše dotace: 50%

4.6. Neproduktivní investice v lesích
Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Způsobilé výdaje:








opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků,
opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory,
opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků,
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně,
nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů,
projektová dokumentace.

Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou ZCHÚ a oblastí Natura 2000.
Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu,
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v digitální formě v datovém
skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy.
Možní žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
Předpokládaná výše dotace: 100%

4.7. Přeměna porostů náhradních dřevin
Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin.
Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více
než 20 tis. ha lesa) stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod
vlivem imisí, případně vymezených stanoveným navazujícím právním předpisem nebo předpisem (více
než 20 tis. ha lesa).
V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investice, tzn., že daná rekonstrukce porostu
náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období.
Způsobilé výdaje:







snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem
obnovy,
příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování
valů,
umělá obnova sadbou,
hnojení lesních dřevin při výsadbě,
ochrana založeného porostu,
projektová dokumentace.

Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má uložené v

digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním standardem lesního
hospodářství pro plány a osnovy.
Porostní skupina, na které lze realizovat projekt splňuje následující kritéria:



zastoupení náhradních dřevin nad 40 % (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo
spp.),
aktuální věk maximálně 45let.

Možní žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
Předpokládaná výše dotace: 100%

4.8. Technika a technologie pro lesní hospodářství
Podpora se vztahuje pouze na stroje, technologie a zařízení, které jsou určeny pro hospodaření na
lesních pozemcích.
Způsobilé výdaje:





stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování,
stroje ke zpracování po těžebních zbytků,
stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.

Žadatel je vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle
platného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má
protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha;
tato podmínka se nevztahuje na způsobilý výdaj kůň a vyvážecí vlek za koně.
Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska
ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu) – budou definovány v
národním prováděcím dokumentu.
Pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, podporovány
mohou být jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na
PUPFL.
Pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, žadatel je evidován
v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti.
Pokud jde o investice do pořízení koně, jedná se o plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR
vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení; podpora se vztahuje jen na koně, který
absolvoval výkonnostní zkoušky.
Možní žadatelé: Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky,
střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich
sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. V případě způsobilého
výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující
služby v lesnictví.

Předpokládaná výše dotace: 50%

4.9. Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Podpora je zaměřena na investice, jejichž výsledkem bude modernizace dřevozpracujícího provozu, a
to zejména prostřednictvím technologického vybavení.
Způsobilé výdaje:




modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (podporováno bude
zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování
masivního dřeva),
nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny
pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje
mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).
Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně.
Možní žadatelé: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které
splňují definici mikro nebo malého podniku.
Předpokládaná výše dotace: 50%

5. Spolupráce
5.1. Sdílení zařízení a strojů
Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce
je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být
dosaženo.
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů:



studie proveditelnosti, podnikatelský plán v souvislosti s projektem,
provozní náklady - právní služby nezbytné pro nastavení spolupráce mezi subjekty.

Podporovány budou také společné investice:




pořízení zemědělských, potravinářských a lesnických strojů a technologií,
modernizace nebo nová výstavba společných skladovacích prostor včetně skladovacích
technologií,
modernizace nebo nová výstavba společných výrobních prostor.

Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty, přičemž minimálně jeden musí prokázat
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství, v případě lesnictví se jedná o subjekt
hospodařící v lesích.
Výsledky spolupráce směřují do odvětví zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.
Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného
projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.
Výsledky projektů spolupráce budou zveřejněny a bude zajištěno jejich šíření.
Nebudou podporovány investice do zavlažování. Projekt se netýká výroby medu, rybolovu a jeho
produktů, nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů a dále v případě zpracování vinných
hroznů nebudou podporovány vyjmenované technologie.
Možní žadatelé: Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel splňující kategorii
mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, subjekt hospodařící v lesích splňující
kategorii mikropodniku, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství, potravinářství a lesnictví
splňující kategorii mikropodniku)
Předpokládaná výše dotace: 50%

5.2. Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy
Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Formou takovéto spolupráce může být společný prodej
v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např.
bedýnkový prodej).
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů:



studie proveditelnosti, podnikatelský plán v souvislosti s projektem,
provozní náklady - právní služby nezbytné pro nastavení spolupráce mezi subjekty.

Podporovány budou také společné investice:




společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s projektem,
stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci prodejních prostor,
náklady na pořízení hardware a software související s projektem.

Podpora je také určena pro společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.
Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného
projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.
Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se týká pouze dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně
jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.
Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě, že činnosti zpracování a prodeje
konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu 50 km od zemědělského podniku, z něhož produkt
pochází.
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnosti.
Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty, přičemž minimálně jeden musí prokázat
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství.
Výsledky projektů spolupráce budou zveřejněny a bude zajištěno jejich šíření.
Možní žadatelé: Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, nevládní neziskové organizace
zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou zapojeni do
spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.
Předpokládaná výše dotace: 50%

