Fiche 7 – Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
Cíl fiche
Rozšíření aktivity zemědělských subjektů směrem k nezemědělské produkci.
Zvýšení ekonomické soběstačnosti regionu.
Popis charakteru fiche
Hlavní oblastí, kterou tato Fiche zahrnuje, je diverzifikace zemědělských činností, podpora výroby a prodeje místních produktů.
Tato problematika velmi souvisí s postupnou proměnou ekonomických činností na venkově. Stále více je zřejmé, že struktura
zaměstnanosti na venkově se diverzifikuje v neprospěch zemědělství. Stále více lidí je zaměstnáno ve službách a průmyslu mimo
území obcí. V rámci Fiche budou podporovány aktivity, které posílí ekonomický potenciál regionu Český Západ a zvýší kvalitu života
místního obyvatelstva. Cílem diverzifikace zemědělských činností je nejenom podporovat ekonomicky rentabilní oblasti podnikání
na venkově, ale také klást důraz na environmentální funkci zemědělství, jíž je péče o venkovskou krajinu.
Podporované aktivity








nákup strojního vybavení pro diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
výstavba a rekonstrukce hospodářských budov pro diverzifikaci činnosti zemědělských subjektů
výstavba, rekonstrukce a vybavení drobných výroben a podpora zpracování místních produktů (zavádění povinných
hygienických standardů)
zřizování a vybavení prodejen místních produktů a podpora přímého prodeje
propagace, inzerce a reklama místních produktů a služeb na regionální, národní i mezinárodní úrovni včetně účasti na
prezentačních akcích a jejich pořádání (veletrhy, výstavy, ochutnávky, semináře,…) včetně překladů a tlumočení
marketingové známky, ochranné známky a průmyslové vzory
zpracování projektových a technických dokumentací v souvislosti s výše uvedenými aktivitami

Uplatnění inovačních přístupů
Při realizace Fiche se bude dbát na environmentální stránku projektů, tzn. jejich pozitivní dopad na krajinu regionu.
Zavádění postupů, které zvýší přidanou hodnotu zemědělským a potravinářským produktům.
Inovativní formy marketingu místních produktů.
Žadatel/Příjemce


zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zák. č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který podniká min. 2 roky v zemědělství

Forma a výše dotace




1

50% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, u malého podniku,
1
46% u středního podniku a 25% u velkého podniku
min. 50 tisíc, max. 2 miliony Kč
dotace zakládá veřejnou podporu

Mikropodnik zaměstnává do 10 osob a má roční obrat do 2 mil. EUR. Malý podnik zaměstnává 10-49 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR. Střední
podnik zaměstnává 50-250 osob a jeho obrat nepřevyšuje 50 mil. EUR.

Návaznost fiche na opatření/podopatření Programu rozvoje venkova
Projekt musí odpovídat alespoň jednomu z cílů hlavního opatření Programu rozvoje venkova (viz tabulka).

vedlejší

hlavní

název opatření/podopatření/záměru

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům

cíle opatření/podopatření
Různorodost venkovské ekonomiky.
Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské
produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora
zaměstnanosti.
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace
venkovských aktivit.
Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora
inovačních procesů.
Využívání tržních příležitostí díky inovacím.
Zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků (popř.
produktů).
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Způsobilé výdaje
Více než polovina celkových způsobilých výdajů musí být čerpána ze skupiny hlavního opatření (první tabulka).
opatř.

kód
236

III.1.1.a)
D

hlavní

237

opatř.

238
239
240
241
242
245
246
243*
244*
kód
206
207
208*

2

I.1.3.1.

vedlejší

209
210
211
212
213
214
215
216

popis způsobilého výdaje
rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu či přestavba na provozovny určené pro nezemědělskou
činnost a rozvoj nezemědělské produkce (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základní technické
infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technické zařízení budov)
nová výstavba objektu k provozování dané činnosti (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základní technické
infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství)
úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství a řemeslné
produkce)
nákup výrobních zařízení a technologie sloužící k diverzifikaci do nezemědělských činností
montáž a zaškolení obsluhy
nákup vybavení dílny nebo provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)
nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
nákup staveb v souvislosti s projektem do 10% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
nákup pozemků do 10% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
projektová dokumentace
technická dokumentace
popis způsobilého výdaje
technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování nezemědělských a potravinářských produktů, včetně nezbytných
manipulačních ploch na pozemku žadatele, popř. na pronajatém pozemku,
investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně
technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny
investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a
výdajů na související hardware a software)
investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií
v zemědělsko-potravinářské výrobě
investice spojené s marketingem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu
investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a potravinářských produktů
(s výjimkou odpadních vod )
modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů
zpracovatele
výdaje na projektovou dokumentaci – zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti,
marketingová studie, zadávací řízení
technická dokumentace – dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový
rozpočet
výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu
nákup nemovitosti do 10% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Limity pro vybrané způsobilé výdaje
Stavební výdaje jsou uznatelné max. do výše stanovené ceníkem RTS Brno.
Výše uvedené způsobilé výdaje označené * jsou uznatelné max. do výše limitů uvedených v následující tabulce.
kód
243
244
208
2

popis způsobilého výdaje
výdaje na zpracování projektové dokumentace dle závazné osnovy, zadávací řízení
výdaje na zpracování technické dokumentace
investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů

limit
20.000 Kč
80.000 Kč
1.000.000 Kč

Podpora je určena mikro, malým a středním podnikům na hmotné a nehmotné investice, které zlepšují jejich celkovou výkonnost a týkají se zpracování nebo uvádění na trh lesnických produktů a
nebo vývoje nových produktů, postupů a technologií souvisejícími s těmito produkty. Podnikům, které nesplňují definici mikro, malého a středního podniku, avšak mají méně než 750 zaměstnanců a obrat
nižší než 200 mil.Eur, se maximální výše podpory snižuje na polovinu.

Kritéria přijatelnosti








Projekt je realizován na území působnosti MAS.
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche.
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi.
Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.
Žadatel podniká min. 2 roky v zemědělské výrobě v souladu se zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.
Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených
v příloze I. Smlouvy o založení ES (tím se rozumí, že výstupní produkt nesmí být uveden v této příloze) – viz Příloha 6
Pravidel III.1.1.
Projekt se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ): CB
14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Obchod, opravy – s
výjimkou oddílu 51).

Další podmínky











Délka realizace projektu je max. 18 měsíců, resp. 36 měsíců (v případě leasingu).
Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu
na účel.
V případě, kdy je předmětem preferenčních kritérií tvorba nových pracovních míst, pak období, ve kterém je žadatel
povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace
příjemci dotace a běží po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Podrobný výklad viz příloha č. 6.
Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody.
Žadatel nečerpá finanční prostředky na stejný předmět, pro který je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol
státního rozpočtu, státních fond nebo jiných fondů Evropské unie.
Žadatel musí dodržet velikost podniku (malý, střední, velký), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci i ke dni podání
Žádosti o proplacení, případně může svoji velikost zmenšit.
Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně upořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s
realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví
nemovitostí, kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíce
ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let. V případě
spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu, (u všech
uvedených dokladů originály nebo úředně ověřené kopie).
Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem
minimálně po dobu vázanosti projektu na účel.
Pokud žadatel čerpá způsobilé výdaje z opatření I.1.3.1., musí splňovat následující podmínku: Podpora je určena mikro,
malým a středním podnikům na hmotné a nehmotné investice, které zlepšují jejich celkovou výkonnost a týkají se
zpracování nebo uvádění na trh lesnických produktů a nebo vývoje nových produktů, postupů a technologií souvisejícími s
těmito produkty. Podnikům, které nesplňují definici mikro, malého a středního podniku, avšak mají méně než 750
zaměstnanců a obrat nižší než 200 mil.Eur, se maximální výše podpory snižuje na polovinu.

Kritéria pro monitoring





Počet zrekonstruovaných, vybavených či přestavěných zemědělských budov či provozoven, které budou sloužit
k nezemědělským aktivitám.
Počet zemědělců, kteří diverzifikují svou činnost mimo zemědělství.
Počet uskutečněných konzultací.
Počet zemědělských a potravinářských produktů s přidanou hodnotou.

MAS Český Západ – Místní partnerství
Miroslava Válová I manažerka MAS
e-mail I valova@leader-ceskyzapad.cz
mobil I 724183671

Honza Florian I koordinátor programu LEADER
e-mail I florian@leader-ceskyzapad.cz
mobil I 777870202

kancelář I Olbramov
OÚ Olbramov I Olbramov 5 I 349 01 pošta Stříbro
telefon I 374692021 I 373700742

kontaktní místo I Kladruby
Infocentrum Kladruby I Husova 6 I 349 61 Kladruby
telefon I 373721003

Dokumentace Fiche č. 7 MAS Český Západ – Místní partnerství platná pro 2. výzvu, listopad 2008.

