Souhrn odpovědí ŘO PRV k 12. 10. 2015
1) Již dlouho se mluví o skutečnosti, že budou moci být z PRV podporování i nezemědělští podnikatelé na
venkově. V programovém dokumentu ani na semináři k SCLLD jsem se to nedozvěděl. Bude tomu tak?
Přes MAS bude možné podpořit i nezemědělské podnikatele na venkově, a to v rámci Fiche - Podpora
investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (čl. 19, odst. 1., písm. b)). Tato skutečnost byla
prezentována jak na seminářích, tak se tato informace nachází v Programovém dokumentu.
2) Pokud bude žadatel žádat např. o dotaci z opatření PRV 4.1.1. přes MAS (op. 19.2) bude míra podpory
85 % nebo 40-60 %?
Míra podpory bude stanovena Pravidly k operaci 19.2.1 a bude se lišit v závislosti na podporovaných
aktivitách. Při stanovení míry podpory se bude vycházet z míry podpory na příslušnou aktivitu uvedené
v programu. Na modernizaci podniků to tedy bude 40 – 60 %.
3) Je možné v opatření 4.2.1. v rámci přestavby lisovny pořídit výtah?
Pokud se bude jednat o součást přestavby budovy, kdy bude nezbytně nutné pro proces zpracování
výrobků pořízení výtahu, lze jej v rámci operce 4.2.1 podpořit.
4) Cenové limity na výstavbu hal na skladování obilnin. Budou stanoveny, nebo máme použít z minulého
období I. 1.1 2007-2014?
Limity musí být v novém programovém období stanoveny s ohledem na plnění principu 3E, tedy budou
stanoveny i na skladování obilnin.
5) Budou povoleny pořízení vleku na řezanou píci, pluh apod. Ve vyjmenovaných strojích pro nové
opatření I. 1.1 nejsou uvedeny.
V rámci operace 4.1.1 jsou způsobilé jen speciální stroje, zatímco v rámci Fiche Investice
do zemědělských podniků v operaci 19.2.1 nebude podpora strojů omezena.
6) Ubytování v rámci CLLD 6.4.2 Podpora agroturistiky - může být žadatelem i jiný podnikatel než
zemědělský subjekt?
V rámci Fiche - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností bude možné podpořit i
rekonstrukci či stavbu ubytovacího zařízení. Přes MAS bude možné v rámci této Fiche podpořit i
nezemědělské podnikatele.
7) Je oprávněný záměr v rámci 6.4.1 investice do nezemědělských činností - je zařaditelným
projektem vybudování čerpací stanice LPG + myčka aut CZ NACE 45.20 opravy a údržba motorových
vozidel - myčka a CZ NACE 47.30 maloobchod s pohonnými hmotami…
CZ-Nace 45.20 je přijatelná jak v rámci operace 6.4.1, tak i přes MAS. Skupina 47.30 nemůže být
podporována ani v rámci operace 6.4.1, ani přes MAS.

8) Musí mít MAS jako MI v rámci MO6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti vznik
nových pracovních míst? Kolik minimálně? Předpokládá se, že na každých 40 tis. EUR, tj. cca 1 200 tis. Kč
dotace by mělo vzniknout 1 pracovní místo udržitelné 3 roky. Jak budou započítávány OSVČ? (pokud již
podnikají a jak když jsou nově založeny?
1 pracovní místo musí být vytvořeno na každých 200 tis. EUR. Podrobné podmínky pro operaci 19.2.1 se
zatím připravují, a to i včetně metodiky pro vytvoření pracovních míst – pracovní místo bude
přepočítáváno na celý pracovní úvazek, pracovní místo by mělo být vytvořeno do půl roku od platby a
mělo by být udrženo alespoň tři roky od platby. Udržení pracovního místa nelze považovat za vytvoření
pracovního místa. Vytvořením pracovního místa je chápáno i vznik OSVČ . Pokud již OSVČ podniká, tak se
nejedná o vznik pracovního místa.
9) Z výše uvedeného vyplývá, že vznik nových pracovních míst není povinným MI u MO4 a MO8 (investice
do lesů), je má domněnka správná?
Ne, MAS musí povinně sledovat počet pracovních míst také v rámci Fiche dle čl. 17, odst. 1 písm. a)
Investice do zemědělských podniků, čl. 17, odst. 1 písm. a) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů a čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh. Pokud však MAS předpokládá, že by pracovní místo mohlo vzniknout i v rámci jiných
Fichí, doporučujeme MAS sledovat tento MI i tam.
10) 8.6.1. technika pro lesní hospodářství – bude přes SCLLD omezení např. velikosti lesa jak je tomu u
přímého opatření?
Podrobné podmínky pro operaci 19.2.1 budou ještě diskutovány. Omezení velikosti lesa souvisí
s nastavením efektivnosti investic. V určité míře bude muset být zachováno i v operaci 19.2.1.

