
Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD 
MAS Podještědí, z.s.

Vyhlášené fiche 1,2,3,4

Proseč pod Ještědem



Základní údaje o výzvě

• Datum vyhlášení výzvy MAS 26.6.2018

• Datum zahájení příjmu žádostí o podporu na Portálu farmáře
10.7.2018

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu na Portálu farmáře
26.7.2018

• Termín registrace na RO SZIF 30.8.2018

• Datum ukončení realizace projektu Do 24 měsíců popodpisu 
Dohody



Základní údaje o výzvě
• Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy 

projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje 
minimální stanovenou výši bodů) v případě, že zbývající částka alokace ve Fichi
dosahuje minimálně 50 % požadované výše dotace daného projektu.

Výzva MAS

( číslo/název)

Fiche SCLLD Vazba na článek Nařízení PRV Předpokládan

á finanční 

alokace 

(CZK)*

Plánovaný 

termín 

vyhlášení

Výzva MAS Podještědí, z.s.

F1 - Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice 

do zemědělských podniků

6071000,- 26.6.2018

F2 - Lesnická infrastruktura Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická 

infrastruktura

4660000,-

F3 – Zemědělská infrastruktura Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Zemědělská infrastruktura

2660000,-

F4 – Neproduktivní investice v lesích Článek 25, Neproduktivní investice v lesích 4320000,-

Celkem výzva 17711000,-



Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., 
písmeno a) 

• Definice žadatele/příjemce dotace

-Zemědělský podnikatel  

• Druh a výše dotace

• 50 %

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro MZZ o 10 % pro 
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle nařízení 
vlády č. 43/2018  - ANC

K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci. 



Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., 
písmeno a)

Způsobilé výdaje 

Pouze investiční (kap.1 obecných podmínek Pravidel):

• 1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě 

• 2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 

• 3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v 
zemědělském podniku

• 4) nákup nemovitosti 

• Zemědělské stroje – traktory, samojízdné stroje, nesené a přívěsné stroje



Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., 
písmeno a)

Kritéria přijatelnosti

Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku

ANC oblasti – 75% výměry v LPIS

Předmět dotace – výrobní zaměření žadatele

Předmět dotace ne jen pro služby

V bodovém hodnocení 20 Bodů

U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 
100/2001 Sb. 

- Doložení sdělení k podlimitnímu záměru, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení 

- Závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, 

- souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí 



Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků (Článek 17, odstavec 1., 
písmeno a)

Nepovinné přílohy MAS –když chce žadatel body

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých 
či středních podniků dle Přílohy 5 Pravidel 19.2.1.

• Návrh smlouvy o spolupráci s výzkumnou institucí (výzkumným 
ústavem, vysokou školou) v případě využití bodu 5 Preferenčního 
kritéria 2

• Samostatná příloha – fotodokumentace objektu, který je 
dlouhodobě nevyužívaný před zahájením realizace projektu 
v případě využití bodu 2



Fiche 2 – Lesnická infrastruktura(Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

• Definice žadatele/příjemce dotace

• - Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými 
nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou 
nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami 
nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo 
založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. 

• Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je 
vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

• Druh a výše dotace

• Výše podpory je 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 



Fiche 2 – Lesnická infrastruktura(Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Způsobilé výdaje 

Pouze investiční (kap.1 obecných podmínek Pravidel):

1) Výstavba a rekonstrukce lesních cest  (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek 
(4L)  včetně souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a 
zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky, body 
záchrany) 

2) Nezbytné vyvolané investice (přeložky)

3) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu 

4) Nákup nemovitosti



Fiche 2 – Lesnická infrastruktura(Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Kritéria přijatelnosti

• Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí 

• Výstavba lesních cest (1L nebo 2L) a rekonstrukce lesních svážnic (3L) nebo technologických 
linek (4L) na lesní cesty 1L nebo 2L bude podporována pouze v případě, že realizací takového 
projektu nedojde v rámci lesního majetku žadatele (na úrovni lesního hospodářského celku 
nebo příslušné části zařizovacího obvodu) ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad hodnotu 
optimální 

• Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa)

• Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné 
veřejnosti k rekreačním účelům (ve smyslu § 19 a § 20 lesního zákona) 

• V bodovém hodnocení 30 Bodů



Fiche 2 – Lesnická infrastruktura(Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Nepovinné přílohy MAS –když chce žadatel body

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých či středních 
podniků

• Katastrální mapa s vyznačením stávajících objektů nebo technického 
vybavení (propustků, mostků, krajnic, opěrných zdí apod.)

• Fotodokumentace stávajících objektů nebo technického vybavení 
(propustků, mostků, krajnic, opěrných zdí apod.) před zahájením 
realizace projektu



Fiche 3 – Zemědělská infrastruktura(Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

• Definice žadatele/příjemce dotace

• Obec nebo zemědělský podnikatel 

• Druh a výše dotace

• Výše podpory je 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 



Fiche 3 – Zemědělská infrastruktura(Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Způsobilé výdaje 

Pouze investiční (kap.1 obecných podmínek Pravidel):

• 1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot, 

• 2) stavební materiál, 

• 3) nákup, výsadba a zajištění zeleně, 

• 4) zařízení staveniště, 

• 5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní 
infrastruktury) ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické 
dopravní infrastruktury apod.); 

• 6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu; 

• 7) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace 



Fiche 3 – Zemědělská infrastruktura(Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Kritéria přijatelnosti

• V případě, že je žadatelem/příjemcem dotace zemědělský 
podnikatel, musí být polní cesty realizovány na území, kde byly 
dokončeny pozemkové úpravy 

• Polní cesty musí být realizovány mimo intravilán obce 

• Polní cesta – účelová komunikace mimo les pro zpřístupnění 
zemědělských pozemků

• Polní cesta mimo KPÚ vázanost 10 let

• Polní cesta splňuje parametry polních cest dle ČSN 73 6109 

• V bodovém hodnocení 35 bodů.



Fiche 3 – Zemědělská infrastruktura(Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Nepovinné přílohy MAS –když chce žadatel body

• Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých či středních 
podniků

• Katastrální mapa s vyznačením stávajících objektů nebo technického 
vybavení (propustků, mostků, krajnic, opěrných zdí apod.)

• Fotodokumentace stávajících objektů nebo technického vybavení 
(propustků, mostků, krajnic, opěrných zdí apod.) před zahájením 
realizace projektu



Fiche 4 –Podpora společenských funkcí lesů(čl. 25 Neproduktivní investice 
v lesích)

• Definice žadatele/příjemce dotace

-Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL

-Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, 
pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

• Druh a výše dotace

• 100 %



Fiche 4 –Podpora společenských funkcí lesů(čl. 25 Neproduktivní investice 
v lesích)

Způsobilé výdaje 
Pouze investiční (kap.1 obecných podmínek Pravidel):
1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových 
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory
3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,
4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, 
zábradlí, stupně)
5) nákup pozemku



Fiche 4 –Podpora společenských funkcí lesů(čl. 25 Neproduktivní investice 
v lesích)

Kritéria přijatelnosti

• Projekt na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a Natura 2000

• PUPFL má platný lesní hospodářský plán nebo osnovu

• V bodovém hodnocení min. 20 bodů

• Další podmínky

NE podnik s inkasním příkazem rozhodnutím EK, podnik v obtížích

Podpora má motivační účinek (Žádost o dotaci před zahájením prací na projektu)

Přípustné právní vztahy k nemovitostem kde stavební výdaje (vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné 
břemeno)

NE stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely 
lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního 
dědictví venkova, novou výsadbu/obnovu 



Fiche 4 –Podpora společenských funkcí lesů(čl. 25 Neproduktivní investice 
v lesích)

Nepovinné přílohy MAS –když chce žadatel body

• Kopie turistické mapy (např. mapy.cz) se zákresem projektu 
v případě realizace v místě, kterým je vedena turistická a/nebo 
naučná a/nebo cyklistická cesta v případě využití bodu 1 
Preferenčního kritéria 3 - Inovativnost metody nebo technologie 
řešení



Děkuji za pozornost
Ing. Jitka Tvrzníková

604 205 709

jitka.tvrznikova@seznam.cz


