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STRUKTURA PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

• Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

 

• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 

– Obecné podmínky 

– Specifické podmínky pro příslušnou operaci 

 

• Příručky 

– Příručka pro zadávání veřejných zakázek 

– Příručka pro publicitu PRV 

– Metodika pro výpočet finančního zdraví 



OBECNÁ USTANOVENÍ 

• hlavní komunikace SZIF se žadatelem probíhá prostřednictvím Portálu 
Farmáře 

• za plnění podmínek zodpovídá výhradně příjemce dotace 

• žadatel může na způsobilé výdaje projektu čerpat i z jiných finančních 
nástrojů, za splnění následujících podmínek: 

– není překročena max. míra podpory stanovená předpisy EU 

– finanční nástroje EU mohou být použity pouze na financování vlastního podílu 
žadatele na projektu 

– podpory PGRLF mohou být použity na všechny způsobilé výdaje financované 
z PRV 

• realizace projektu musí být naplánována tak, aby konečná Žádost o 
platbu byla předložena nejpozději do 30. 6. 2023 

• žadatel nesmí mít dluhy vůči FÚ, nesmí být v likvidaci 

• předmět projektu provozuje výhradně žadatel a musí být v jeho vlastnictví 
či spoluvlastnictví 

• lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace na účet 
příjemce dotace  

• žadatel musí splňovat podmínky finančního zdraví 



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• všechny výdaje musí splňovat princip 3 E (hospodárnost, efektivnost, 

účelnost) 

• způsobilé výdaje musí být uhrazeny bezhotovostní formou 

prostřednictvím vlastního účtu (v hotovosti lze uhradit výdaje do  

100 tis. Kč na projekt) 

• leasing ani věcné plnění není způsobilé 

• způsobilé výdaje jsou realizovány od předložení ŽOD do podání ŽOP 

obecně není způsobilé 

– pořízení použitého movitého majetku 

– DPH u plátců za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u FÚ 

– prosté nahrazení investice 



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

• žadatel může realizovat výběrové/zadávací řízení až v průběhu 
realizace projektu 

• pokud je dotovaným nebo veřejným zadavatelem, postupuje podle 
zákona o veřejných zakázkách (vyjma zadávání zakázek malé 
hodnoty), ostatní podle Pravidel a Příručky  

• samostatná zakázka – součet předpokládaných obdobných dodávek, 
služeb či stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně souvisí 

• do 20 000 Kč – je možné napřímo zadat (součet těchto zakázek je 
max. 100 tis. Kč na projekt) 

• do 400 000 Kč (dotovaný či veřejný zadavatel) nebo do 500 000 Kč – 
cenový marketing nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím 
Elektronického tržiště 

• do 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo do 6 000 000 Kč (stavební 
práce) –  uzavřená výzva 

• nad 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo nad 6 000 000 Kč (stavební 
práce) – otevřená výzva (zveřejnění na profilu zadavatele, ve věstníku 
veřejných zakázek nebo na stránkách PRV) nebo Elektronické tržiště 
 

• S NOVĚ CHYSTANÝM ZÁKONEM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK BUDE  AKTUALIZOVÁNA I PŘÍRUČKA  PRO 
ZADÁVÁNÍ VZ 
 



STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

• Stavebním řízením se rozumí řízení, jehož výsledkem je pravomocné 
stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, územní rozhodnutí, 
veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou 
stavby před jejím dokončením, certifikát autorizovaného inspektora 

 

Povinné přílohy předkládané při konečné Žádosti o platbu 

• v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 
pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) 
odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě byl projekt 
realizován (prostá kopie) 

• v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 
stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení 
stavebního úřadu (prostá kopie) 

• v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 
kolaudační souhlas nebo oznámení stavebního úřadu o užívání stavby 
nebo povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením (prostá kopie) 

 

 

 



PROVÁDĚNÍ ZMĚN 

• všechny změny ŽOD se oznamují prostřednictvím Hlášení o změnách 

• Hlášení o změnách lze podávat až po podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace 

• v jednom okamžiku lze podat pouze jedno Hlášení o změnách 

• změna nesmí mít vliv na zadávací řízení, zadavatel nesmí umožnit 
podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s 
dodavatelem 

• změna termínu podání ŽOP je třeba hlásit nejpozději v původně 
stanoveném termínu 

• změny, které je možné realizovat až po souhlasu SZIF: 
– změna příjemce dotace a vlastnictví majetku 

– změna místa realizace 

– změna dodavatele (jen ve výjimečných případech) 

• změny, které je možno realizovat bez souhlasu SZIF, ale je třeba je 
hlásit k ŽOP: 
– změna technických parametrů 

– změna trvalého pobytu, sídla, statutárního orgánu, apod. 

– další změny v ŽOD 

 



MONITORING A HODNOCENÍ 

• nezbytná součinnost žadatelů, podmínky  včetně sankcí jsou 

upraveny v obecné i specifické části  Pravidel 

• data pro monitoring  sbírána v rámci Žádosti o dotaci, inovačního 

deníku a Žádosti o platbu  

• data pro hodnocení – tj. po realizaci projektu  - budou sbírána  

v tzv. Monitorovacích listech - formulář obdobný jako  specifická část 

Žádosti o platbu s vybranými daty pro monitoring / hodnocení 

− zejména ekonomická data k podniku po proplacení projektu 

− hodnocení vedlejších efektů 

• případné oslovení dotazníkovým šetřením (snaha o minimalizaci 

zátěže na žadatele) -  potřeba důsledně uvádět/aktualizovat  

v žádostech e-mailový (telefonický)  kontakt 
 



Operace 16.1.1 Podpora 

operačních skupin a projektů EIP 

Rozpočet pro 3. kolo: 131 400 000 Kč 



Operace 16.1.1  

Popis operace 

• podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství 
„Produktivita a udržitelnost zemědělství“ (dále jen „EIP“)  

• cílem je podpořit fungování tzv. operačních skupin (dále jen „OS“) 
za účelem realizace inovačních projektů a usnadnit přenos výsledků 
projektů do praxe 

• podpora bude poskytnuta na přímé výdaje související se zavedením 
inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví 
zemědělství nebo potravinářství 

• výstupy projektu by měly být šířeji využitelné z pohledu veřejného 
zájmu 

• aktivity podporované v rámci EIP mohou být navázány na výzkum, 
který je však financován z jiných nástrojů, např. Horizont 2020 či 
jiné zdroje pro financování výzkumu 

• nesmí se jednat o zavádění stávajících výsledků výzkumu do praxe, 
nutné dbát na přidanou hodnotu spolupráce 



Operace 16.1.1  

Broker 

• jeho úkolem je usnadnit zakládání, fungování OS, vypracovat 
s OS projekt 

• mezi činnosti brokera patří: 

– podpora členů OS, tj. 

• usnadnění jejich komunikace 

• pomoc s definicí cílů projektu 

• pomoc s určením rolí jednotlivých členů OS 

• podpora spolupráce členů OS při práci na projektu, celkové 
usnadnění fungování OS 

– předložení návrhu projektu, který je podporován všemi členy OS 

• MZe vybralo celkem 15 brokerů 

• v případě, že bude projekt vybrán k podpoře, může broker 
napomáhat i při následném fungování OS 



Operace 16.1.1  

Operační skupiny (OS) 

• zformují se kolem konkrétního inovačního projektu, který bude 

naplňovat cíle EIP a který byl navržen k řešení z podnětu 

jednoho z členů OS 

• účelem je propojit partnery z oblasti vědy, výzkumu, 

zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, 

poradců a dalších aktérů rozvoje venkova a napomoci 

přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe 

• práce OS by měla vytvářet přidanou hodnotu a přispět ke 

konkurenceschopnosti zúčastněných podniků 

• podpora OS omezena na dobu nejvýše 7 let 

 



Operace 16.1.1  

Podporované záměry 

• a)  

 Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské 

životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů  

a zdrojů, tj. zemědělské prvovýroby 

 

 

 

• b)  

 Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro 

prvovýrobce 



Operace 16.1.1  

Definice žadatele/příjemce dotace 

• Uskupení – operační skupina (OS) o minimálně dvou subjektech: 

– zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká  
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství; nebo potravinářský podnikatel, tj. FO nebo PO, 
která je výrobcem potravin nebo surovin určených pro lidskou 
spotřebu, definovaný zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách  
a tabákových výrobcích nebo výrobce krmiv, dle zákona č. 
91/1996 Sb., o krmivech, ze znění pozdějších předpisů 

– výzkumná instituce, tzn. subjekt, který je činný v oblasti 
základního nebo aplikovaného výzkumu nebo experimentálního 
vývoje 

• v případě záměru a) uskupení žádá prostřednictvím zemědělského 
podnikatele 

• v případě záměru b) uskupení žádá prostřednictvím potravinářského 
podnikatele 

 

 



Operace 16.1.1  

Výše dotace 

• výše dotace v případě nákladů spolupráce = 85 % výdajů 

 

• výše dotace v případě ostatních a přímých nákladů = 50 % 
výdajů 

 

• částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt činí 
více než 1 000 000,- Kč a maximálně 50 000 000,- Kč 

 

• výdaje na náklady spolupráce musí tvořit minimálně 10 %  
a zároveň maximálně 50 % výdajů 

 

• dotaci lze poskytnout na investiční i neinvestiční výdaje 

 

 

 



Operace 16.1.1  

Způsobilé výdaje 

• Náklady spolupráce 

– týkají se přípravných operací a zkoušek před použitím nově 
vytvořených produktů, postupů, technologií v zemědělské 
prvovýrobě (a) nebo v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce 
(b), konkrétně: 

• náklady na mzdu a odměnu brokera či jiné osoby, která bude 
působit jako facilitátor 

• mzda a odměna pro ostatní členy OS, vč. výzkumníků 

• cestovní náklady 

• pronájem sálů (místností, kde se bude OS scházet) 

• kancelářské pomůcky 

• náklady na zapůjčení techniky (technické vybavení pro 
zabezpečení prezentací, konferencí, atd.) 



Operace 16.1.1  

Způsobilé výdaje  

• Přímé náklady 
– související s výrobou inovativních produktů, postupů  

a technologií v zemědělské prvovýrobě (a) nebo v oblasti produktů  
a trhů pro prvovýrobce (b), které jsou výsledkem spolupráce  
s výzkumnou institucí a s jejich zavedením do praxe, konkrétně: 

• investice do výroby nových zemědělských produktů, postupů, 
technologií 

• stroje (např. speciální secí stroje) 

• osivo, hnojivo, úprava půdy (pouze u záměru a) 

• tisk informačních letáků a jejich distribuce 

• stavební výdaje potřebné k výrobě inovativních produktů a k 
zavedení inovativních postupů a technologií 

• služby související s projektem – laboratorní analýzy, mapové 
podklady, poradenská činnost 

• studie a plány spojené s vývojem nových produktů, postupů  
a technologií 

• nákup nemovitosti v souvislosti s projektem max. do částky 
odpovídající 10 % způsobilých výdajů 



Operace 16.1.1  

Způsobilé výdaje  

 

• Ostatní náklady 

– související s projektem, konkrétně: 

• technická dokumentace, tj. dokumentace pro provádění 

staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet na stavební 

práce, stavební dozor, dokumentace ke stavebnímu řízení 

(potřebná pro vydání stavebního povolení, pro územní řízení, 

ohlášení stavby), odborné posudky ve vztahu k životnímu 

prostředí, technický dozor stavebníka, autorský dozor 

projektanta 



Operace 16.1.1  

Kritéria přijatelnosti projektu 

• realizace na území ČR, mimo území hl. města Prahy 

• žadatel splnil podmínku finančního zdraví (podmínky 

hodnocení, definice a výpočet uvedeny v Metodice výpočtu 

finančního zdraví zveřejněné na www.eagri.cz/prv  

a www.szif.cz) 

• příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich 

šíření 

• podpora podmíněna předložením plánu OS, kde je uveden cíl 

OS, konkrétní aktivity, identifikováni účastníci a jejich role 

• podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, 

které již probíhají 

• žadatel s ostatními členy OS podepíše Smlouvu o spolupráci 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


Operace 16.1.1  

Další podmínky 

• žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií min. 36 bodů 

• příjemce dotace je povinen nejpozději do 30. 6. každého roku 
následujícího po podpisu Dohody o poskytnutí dotace předložit zprávu 
popisující postup a průběžné výsledky inovační spolupráce, tzv. 
inovační deník neboli zpráva o činnosti OS, a to až do předložení 
konečné Žádosti o platbu 

• pro OS existuje možnost průběžného financování nákladů spolupráce, 
Žádost o průběžnou platbu lze podat jednou v rámci kalendářního roku 

• nedílnou součástí projektu je spolupráce, tzn., že předmětem projektu 
nesmí být pouze pořízení inovované technologie, její zavedení  
a zkoušky 

• lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení konečné 
platby na účet příjemce dotace 

• dotaci nelze poskytnout na výdaje pro výrobu medu, rybolov, 
akvakulturu a její produkty, dále nosné konstrukce ve stávajících 
výsadbách révy vinné, oplocení vinic a sadů 



Operace 16.1.1  

Preferenční kritéria pro záměr a) 

 

 

Pořadí Kritérium  
Možný 
bodový zisk 

1.  Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 0 – 55  

2.  
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech 
žadatele činí  (nad 60 %/59 – 50%/ 49 – 40 %) 

3/2/1 

3.  
V souvislosti s projektem nedošlo/nedojde k odnětí pozemků 
dotčených touto stavbou/stavbami ze ZPF 

2 

4.  
Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky 
problémových regionech  

2 

5.  Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň A/B 3/2 

6.  
Žadatelem je skupina zemědělců , tj. podnikatelský subjekt, 
který  je výhradně vlastněn prvovýrobci a předmětem jeho 
činnosti je výhradně prvovýroba 

2 

7. 
Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován 
jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb. 

2 



Operace 16.1.1  

Preferenční kritéria pro záměr b) 

Pořadí Kritérium  
Možný 
bodový zisk 

1.  Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 0 – 55  

2.  
Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky 
problémových regionech  

2 

3.  
Předmětem projektu je zpracování mléka/masa/ovoce, 
zeleniny, chmele, moštových hroznů 

3 

4.  Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň A/B 3/2 

5.  
Žadatel předloží platné osvědčení o původu biopotravin/ 
biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních 
organizací pověřenou MZe 

5 



Preferenční kritérium č. 1 záměr a) a b) 

• posuzováno odbornou Hodnotitelskou komisí 

 Kritérium/ 
podkritérium 

Popis, co má být hodnoceno 
Možný 
bodový zisk 

Míra inovačního potenciálu 0 – 20  

Posouzení 
inovačního 
potenciálu 

Popis projektu je úplný a srozumitelný, posuzována je 
očekávaná přidaná hodnota projektu ve srovnání s 
dostupnými poznatky 

0 – 10  

Projekt 
navázán na 
program 
Horizont 2020 

Návaznost zejména na projekty, řešené v rámci 
programu či projekty, kladně hodnocené, avšak pro 
nedostatek finančních prostředků nevybrané k 
podpoře 

0 – 5  



Preferenční kritérium č. 1 záměr a) a b) 

Kritérium/ 
podkritérium 

Popis, co má být hodnoceno 
Možný 
bodový zisk 

Výstupy 
projektu v 
souladu s 
veřejným 
zájmem a 
široce 
využitelné 

Projekt neřeší pouze individuální zájem žadatele, výstupy 
jsou konkrétní, nejedná se o obecné závěry, jsou vysoce 
využitelné v praxi. Zvlášť specifikace výsledků a dopadů 
výsledků projektu. Posoudit provázanost se základními 
tématy vymezenými k naplňování EIP. 

0 – 5  

Různorodost 
složení OS 

Zhodnotit různorodost a popis rolí jednotlivých členů OS 
0 – 5  



Preferenční kritérium č. 1 záměr a) a b) 

Kritérium/ 
podkritérium 

Popis, co má být hodnoceno 
Možný 
bodový zisk 

Propojení 
členů OS v 
souvislosti s 
usnadněním 
přenosu 
výsledků do 
praxe 

Posuzován potenciál členů OS šířit výsledky do praxe 
prostřednictvím poradenské činnosti nad rámec daného 
projektu 

0 – 5  

Přínosy 
projektu pro 
praxi 

Hodnocena využitelnost i pro ostatní subjekty řešící 
danou oblast 0 – 10  

Plánující 
nadstandartní 
šíření 
výsledků 

Jakým způsobem budou šířeny výsledky projektu nad 
rámec povinného šíření prostřednictvím EIP-AGRI, resp. 
Celostátní sítě pro venkov 

0 – 5  



Preferenční kritérium č. 1 záměr a) a b) 

Kritérium/ 
podkritérium 

Popis, co má být hodnoceno 
Možný 
bodový zisk 

Kvalita plánu 
OS 

Je dána obsahem předepsaných kapitol, tj. cíl, konkrétní 
aktivity, identifikace účastníků a jejich role, podrobný 
harmonogram a detailní rozpočet činnosti OS, popis 
projektu s jeho očekávanými výsledky a přínosem k cíli 
EIP, vysvětlení přidané hodnoty spolupráce. Vzájemná 
provázanost jednotlivých kapitol. 

0 – 10  



Povinné přílohy 

• povinnou přílohou Žádosti o dotaci je plán operační skupiny, který 
obsahuje: 

– jednoduchý a výstižný název projektu 

– jméno brokera a ostatních členů operační skupiny, včetně emailových adres  
a popisu konkrétních rolí v operační skupině 

– projektový námět 

• hlavní cíle projektu, jaký problém má být řešen, návaznost a přínos k cílům EIP 

• hlavní přínosy projektu pro praxi 

• předpokládané výstupy/výsledky projektu 

• jakých postupů/zdrojů bude využito pro vyřešení problému (způsob a rozsah 
realizace, seznam plánovaných aktivit, podrobný harmonogram činností) 

• rámcový odhad nákladů projektu a časové náročnosti 

• detailní rozpočet 

• zdroje financování 

• SWOT analýza 

• vysvětlení přidané hodnoty spolupráce 

– klíčová slova (5 – 10 slov) 

 



Smlouva o spolupráci 

• smlouva o spolupráci musí obsahovat minimálně následující údaje: 
– název projektu 

– informace o žadateli, tedy o tom, kdo nese odpovědnost za investici (IČ, adresa, 
kontakty, zastoupení) 

– informace o spolupracujících subjektech (IČ, adresa, kontakty, zastoupení) 

– informace o členech s/bez finančního příspěvku 

– stručný a jasný popis projektu spolupráce vč. jeho organizace a řízení 

– přibližný časový plán 

– rozpočet 

– jednoznačné stanovení činností všech členů operační skupiny, které budou 
vykonávat v rámci projektu 

– technické zajištění komunikace, vč. kontaktů 

– způsob ochrany a využití výsledků projektu, vč. řešení vlastnických práv 

– způsob řešení sporů, rozhodné právo a příslušný soud (pro případ sporu mezi 
stranami, který nelze urovnat smírem) 

– stanovení vnitřních postupů zajišťujících transparentnost činnosti a předcházení 
střetu zájmů (např. etický kodex) 

– postup umožňující pozměnění smlouvy 

 



Inovační deník neboli zpráva o činnosti OS 

• zpráva popisuje postup a průběžné výsledky inovační 

spolupráce  

• předkládá se nejpozději do 30. 6. každého roku následujícího 

po podpisu Dohody o poskytnutí dotace a to až do předložení 

konečné Žádosti o platbu 

• inovační deník je vkládán prostřednictvím Portálu Farmáře 

• pro OS existuje možnost průběžného financování v případě 

nákladů spolupráce; průběžná platba bude vyplacena na 

základě zhodnocení inovačního deníku 

• posouzení zda byly splněny podmínky pro vyplacení 

průběžné platby provádí Hodnotitelská komise 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 

Ing. Josef Tabery 

ŘO Řídící orgán PRV 

josef.tabery@mze.cz 

221 812 873 

gestor:  

Ing. Lucie Matěnová 

odbor Řídicí orgán PRV  

lucie.matenova@mze.cz 

tel: 221 812 360 
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