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4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 

V Praze dne 7. února 2017 

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských 

podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. 

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na operace 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, 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 výrobě a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.  

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 

2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin. 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací 

předběžně stanoven následovně: 

operace Alokace (Kč) 

1.1.1 Vzdělávací akce 30 500 000 

1.2.1 Informační akce 18 500 000 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 81 171 000 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 287 762 000 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 372 500 000 

6.4.2 Podpora agroturistiky 200 000 000 

6.4.3  Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 140 500 500 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 26 936 165 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích* 23 884 615 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin*  316 744 019 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 72 000 000 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 

v zemědělské výrobě 
81 000 000 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 
60 920 500 

* V případě převyšující finanční alokace nad požadavek žadatelů u operace 8.5.3 a nedostatku 

finančních prostředků v operaci 8.5.2 bude umožněn přesun finančních prostředků z operace 

8.5.3 do operace 8.5.2. 
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Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a dále 

může být částka závazkování u každé operace, kde je to relevantní, standardně navýšena 

o 15 % zohledňujících úbytek finančních prostředků v průběhu administrace (na základě 

zkušeností stanovené průměrné snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího řízení, 
odstoupení žadatelů od projektu v průběhu realizace, atd.). 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 

Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu, je k dispozici 

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

(subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 a příslušná operace) a 

rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program 
rozvoje venkova 2014-2020. 

 

Přílohy: 

Hlavní změny podmínek pro 4. kolo 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 
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Hlavní změny podmínek pro 4. kolo příjmu žádostí 

 
Novinky společné pro všechny operace  

 

 Nově budou žadatelé, kteří nejsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami 
veřejného práva, předkládat údaje o vlastní majetkové struktuře do úrovně 
skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zák. č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (případně 
budou bezodkladně informovat poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele) 

 Prodloužení lhůty pro zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci kategorií Doporučen, 
Náhradník a Nedoporučen na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz z 21 na 28 dní od ukončení příjmu žádostí 

 Veškeré přílohy k Žádosti o platbu je možné podat buď elektronicky současně 
se Žádostí o platbu v rámci uploadu prostřednictvím Portálu farmáře, nebo v listinné 
podobě, případně prostřednictvím datové schránky, spolu s POTVRZENÍM 
O PŘIJETÍ, které příjemce dotace vždy předkládá na podatelnu RO SZIF 

 V návaznosti na novelizaci příslušných právních předpisů byl pro všechny relevantní 
operace upraven formulář pro výpočet příjmů ze zemědělské prvovýroby 
 

1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce 
 

 Prioritní oblasti byly z preferenčních kritérií odstraněny a staly se jednotlivými záměry 
shodnými pro obě operace, tzn. operace 1.1.1 a 1.2.1 je nyní rozdělena na 7 záměrů 

 Samotné vzdělávací/informační akce bude možné realizovat od doporučení Žádosti  
o dotaci  

 Žadatel vkládá celý harmonogram vzdělávacích/informačních akcí pouze 
prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV 

 Veškeré změny týkající se akcí (např. změna místa, dne a času konání akce) žadatel 
provádí pouze prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV 

 Žadatel informuje účastníky vzdělávacích/informačních akcí o sbírání zpětné vazby 
pomocí dotazníkového šetření za účelem průběžného hodnocení akcí; šetření bude 
prováděno pomocí aplikace Vzdělávací akce PRV 

 Nově může být lektorem vzdělávacích/informačních akcí poradce akreditovaný MZe 
 
4.3.2 Lesnická infrastruktura 
 

 Nově musí být žadatel v příslušném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím 
obvodu držitelem (vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem) lesních 
pozemků o minimální výměře 3 ha 

 Odstranění preferenčního kritéria „body záchrany“ 
 
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
 

 Nově budou žadatelé v Žádosti o dotaci uvádět také odhad příjmů a výdajů 

 Zařazení uvádění produktů zpracování vlastní produkce na trh mezi výdaje, 
které mohou být obsahem podnikatelského plánu 

 Nahrazení preference realizace podnikatelského plánu ve stejném/sousedícím 
katastrálním území jako je adresa trvalého pobytu žadatele za preferenci 
podle velikosti obce, ve které je podnikatelský plán realizován, a ve které se nachází 
adresa trvalého pobytu FO/sídlo PO 

 Žadatelé požadující body za ekologické podnikání již ke kontrole nemusí předkládat 
listinné dokumenty, kontrola bude probíhat na základě údajů v Registru ekologických 
podnikatelů 

http://www.szif.cz/


 Zařazení nového preferenčního kritéria zaměřeného na zpracování zemědělské 
produkce, jehož výstupem není produkt uvedený v příloze I Smlouvy o fungování EU 

 Žadatelé požadující body za zpracování obou typů vlastní produkce budou nově 
prokazovat příjmy ze zpracování alespoň ve výši 20 tis. Kč za 1 účetně uzavřený rok 
realizace podnikatelského plánu 

 Změna hodnocení preferenčního kritéria zaměřeného na produkci citlivých komodit; 
v případě RV musí ve stanoveném období výměra plochy, na které se pěstují citlivé 
komodity, dosahovat minimálně 25 % z celkové výměry zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem/příjemcem dotace; v případě ŽV musí být dosahováno 
min. 3 VDJ (jako ročního průměru) 

 
6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 6.4.2 Podpora agroturistiky 
 

 Upřesnění definice žadatele, kdy žadatel musí splňovat definici zemědělského 
podnikatele a musí být minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci 
evidován v Evidenci zemědělského podnikatele 

 Územní rozdělení v záměrech a) i b) bylo rozšířeno o „Karlovarský kraj“ 

 Změna v kritériích přijatelnosti projektu, kdy byla odstraněna podmínka vlastnit 
min. počet velkých dobytčích jednotek na hektar (VDJ/ha) a dále v rámci povinnosti 
být držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha byla navýšena minimální 
výměra na 10 ha 

 Úprava preferenčního kritéria.: „Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů ze zemědělské 
prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období.“ 
Z tohoto kritéria byla odstraněna část: „nebo chová více jak 0,5 VDJ na 1 ha 
obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s výměrou více jak 5 ha“ 

 
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
 
Společné pro oba záměry: 

 Upřesnění definice žadatele, kdy žadatel musí splňovat definici zemědělského 
podnikatele a musí být minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci 
evidován v Evidenci zemědělského podnikatele 

 Do preferenčního kritéria „Projekt je realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském 
kraji (NUTS 3)“ byl přidán Karlovarský kraj 

 Změna v kritériích přijatelnosti projektu, kdy byla odstraněna podmínka vlastnit 
min. počet velkých dobytčích jednotek na hektar (VDJ/ha) a dále v rámci povinnosti 
být držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha byla navýšena minimální 
výměra na 10 ha 
 

Záměr a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

 Provedena změna v rámci způsobilých výdajů. Nově rozděleno na „Výdaje 
na technologie“ a „Ostatní výdaje“, přičemž podporu na „Ostatní výdaje“ lze čerpat 
max. do výše 50 % celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 Odstranění preferenčního kritéria: „Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů 
ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně 
uzavřené období nebo chová více jak 0,5 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské 
půdy nebo hospodaří v lese s výměrou více jak 5 ha.“ 

 
Nové přidán záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice  
 



8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 
 

 Posouzení stavu porostů náhradních dřevin je nově prováděno na obnovních prvcích 
(dříve na porostní skupiny) 

 Byl přidán nový způsobilý výdaj: Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin 
na obnovních prvcích 

 
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 
 

 Stanovení maximálních limitních částek u způsobilých výdajů 

 Omezení stavebních úprav pouze na 40 % částky způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace 

 Zařazení mokrých skladů dříví mezi způsobilé výdaje 

 Zobecnění preferenčního kritéria s preferencí stavebních úprav pouze na preferenci 
realizace projektu s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu a pozemků 
určených k plnění funkcí lesa 

 Snížení bodového hodnocení za preferenci podle velikosti obce, na jejímž území je 
projekt realizován 

 Zařazení nového preferenčního kritéria s preferencí projektů zaměřených na strojní 
vybavení 

 Zařazení nového preferenčního kritéria s preferencí projektů, jejichž předmětem je 
mokré skladování dříví 

 Zařazení nového preferenčního kritéria s preferencí finančně méně nákladných 
projektů podle výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě 
 

 Upřesnění definice příjemce podpory „skupina zemědělců“ dle platné právní úpravy. 

 Změna bodové výše u některých kritérií posuzování projektu Hodnotitelskou komisí 
a doplnění kritéria pro kvalitu zpracování projektu. 
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Zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím 

Portálu farmáře 

 

Dokumenty k administraci (výzvy k doplnění, výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, atd.) konkrétní 

žádosti PRV jsou k dispozici v sekci „Nová podání“ – „Odeslané dokumenty ze SZIF“ (viz obrázek níže). 
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Informace o zasílání/nezasílání emailových zpráv je uvedena na hlavní straně Portálu farmáře (po přihlášení 

se na účet): 

 

 

  

Upozornění – v tomto případě 

nemá žadatel na účtu Portálu 

farmáře nastaven žádný email pro 

zasílání notifikací. 
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Postup pro zadání/přidání emailové adresy a nastavení zasílání notifikací 

1. Zadání/přidání emailové adresy: 

 

1) Výběr sekce "Identifikační a kontaktní údaje" - "Identifikační kontaktní údaje". 

2) Výběr karty "Kontaktní údaje". 

3) Tlačítko "+" (přidat další údaj). 

4) Výběr možnosti „Emailová adresa“ z roletkového menu. Do druhého sloupce se vepíše emailová 

adresa. 

5) Po vyplnění potřebných údajů je třeba požadavek "Odeslat". 

 

 

 

 

  

1) 

2. 

3. 

5. 

4) 
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2. Aktivace zasílání notifikací: 

 

1) Výběr menu "Nastavení". 

2) Záložka "Správa registrace schránky PF". 

3) Kliknutím na žluté tlačítko s emailovou adresou v pravé části se příslušná emailová adresa přesune 

do levé části obrazovky a od tohoto okamžiku budou na uvedenou emailovou adresu odesílány 

notifikační emaily v případě, že ve schránce žadatele bude zveřejněn nový dokument k administraci 

konkrétní žádosti PRV. 

 

 

 

 

  

1) 

2) 

3) 
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V pravé části na záložce „Správa registrace schránky PF“ zůstávají uvedeny emailové adresy, 

na které nejsou/nebudou zasílány informační emaily k dokumentům z administrace žádostí 

PRV. 

 

V levé části na záložce „Správa registrace schránky PF“ jsou uvedeny emailové adresy, na které 

jsou/budou zasílány informační emaily k dokumentům z administrace žádostí PRV (viz 

následující obrázek). 

 

 

Tento email je zaregistrovaný pro 

zasílání informativních emailových 

zpráv o stavu administrace Žádosti o 

dotaci PRV 2014+. 

Tento email není 

zaregistrovaný pro zasílání 

informativních emailových 

zpráv o stavu administrace 

Žádosti o dotaci PRV 2014+. 
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Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na semináře 
 

4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU 

ROZVOJE VENKOVA 2014-2020, 
 

které se budou konat v březnu 2017 
 

Místo Adresa Datum a čas 

Hradec Králové  Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32   9. 3. 2017 od 10:00 

Plzeň Kulturní dům Šeříková, Šeříková 2428/13 10. 3. 2017 od 10:00 

Brno Kulturní centrum Líšeň - Dělňák, Klajdovská 28 14. 3. 2017 od 10:00 

 
Program: 
 

1) Zahájení a úvodní slovo 
2) Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí 

Ing. Josef Tabery - ředitel ŘO PRV, MZe 
Zástupce SZIF 
 

3) Přestávka 
4) Operace vyhlašované v 4. kole příjmu žádostí – základní podmínky, způsobilé 

výdaje 
a) 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce 
b) 4.3.2 Lesnická infrastruktura 
c) 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
d) 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky,            

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
e) 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  

f) 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě 

g) 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

5) Dotazy, závěr 

 
Rezervace místa na seminář prostřednictvím registračního formuláře na webových 
stránkách www.ekomonitor.cz.  

Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před 
zahájením semináře. 

http://www.ekomonitor.cz/
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