2.3. PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Fiche OP 07 PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:

Stručný popis Fiche:

Vazba na cíle SCLLD:

Identifikace Fiche
OP 07 PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských
podniků
Vymezení Fiche
Fiche je zaměřena na podporu místních zemědělských podniků,
na zvýšení jejich výkonnosti, udržitelnosti a
konkurenceschopnosti.
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské
výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich
restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace
zemědělských činností.
Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování
podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských
činností
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Oblasti podpory:

Podpora je zaměřena na následující oblasti:
investice do zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou výrobu.
investice do zemědělských staveb a technologií pro
rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu.
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní
spotřebu v zemědělském podniku.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou
výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou
výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení
vinic a oplocení sadů.
Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Definice příjemce dotace:

Zemědělský podnikatel tzn. fyzická nebo právnická osoba, která
podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

Výše způsobilých výdajů:
Preferenční kritéria:

Principy preferenčních kritérií:
 doba realizace – preferovány budou projekty s kratší dobou
realizace,
 využití stávajících budov – preferovány budou projekty, které












obnoví chátrající a nevyužívané budovy,
finanční náročnost – preferovány budou projekty
s menšími způsobilými výdaji (zkušenosti
z předcházejícího programovacího období),
nová pracovní místa – preferovány budou projekty
s vytvořením pracovních míst,
velikost podniku – preferovány budou projekty malých a
středních podniků (zkušenosti z předcházejícího
programovacího období),
uplatňování inovačních přístupů – preferovány budou
projekty, které použijí místní zdroje z regionu, nové
technologie apod.
zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných
lidí – preferován bude projekt žadatele, který již
zaměstnává zdravotně či sociálně znevýhodněné lidi
mladý zemědělec – preferován bude projekt mladého
zemědělce
zaměření projektu na živočišnou výrobu - preferován
bude projekt, jehož obsahem je rozvoj živočišné výroby
zaměření projektu na pěstování ovoce nebo zeleniny
nebo bylin nebo na školkařskou výrobu – preferován
bude projekt, jehož obsahem je pěstování ovoce nebo
zeleniny nebo bylin nebo školkařská výroba
regionální značka či značka kvality – preferován bude
projekt, který označení regionální potraviny či značku
kvality má
63

Číslo
93701

Číslo
94800

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS .
Indikátory výstupů
Název
Výchozí
Hodnota pro mid-term Cílový stav
stav
(r.2018)
Počet podpořených zemědělských
0
3
6
podniků/příjemců
Indikátory výsledků
Název
Výchozí
Hodnota pro mid-term Cílový stav
stav
(r.2018)
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
1
podpořených projektů (Leader)
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