Souhrn odpovědí ŘO PRV k 5. 3. 2016
1) Lze do způsobilých výdajů Článku 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy zahrnout také
změnu územního plánu? Pokud ano, bylo by možné samotnou pozemkovou úpravu realizovat přímo
přes pozemkový úřad (PÚ), kde je dotace 100 % a přes MAS hradit pouze změnu územního plánu,
která má náklad cca 300 000Kč a dotována z PÚ není.
V rámci Fiche Pozemkové úpravy lze realizovat pouze plán společných zařízení, tedy nelze podpořit
změnu územního plánu.
2) Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů. Lze pro tento článek vytvořit uskupení, které by tvořilo
město ve spolupráci s potravinářským řetězcem, příp. i ostatních drobných výrobců např. z řad
zemědělců a žádáno by bylo (příjemce město) na vytvoření tržiště (investiční akce – krytý areál) v
okresním městě s přístupností na trhy i mimo smluvními producenty. Dosavadní trhy se uskutečňují
na hlavním náměstí, kde nepůsobí dobře z mnoha důvodů. Tržiště by bylo za zadními trakty domů
náměstí a v sousedství hlavní průjezdní trasy městem s možností parkování trhovců i zákazníků.
Ano, lze utvořit uskupení město a drobní výrobci. Minimálně jeden subjekt však musí prokázat
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Uskupení žádá prostřednictvím
zemědělského podnikatele nebo výrobce potravin, tedy nemůže žádat prostřednictvím města.
Podmínkou však bude, aby se trhu účastnili místní farmáři, kteří splňují definici místního trhu a kteří
jsou součástí uskupení, které žádá o dotaci.
3) Je u fiche „Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků uznatelné DPH u
neplátců?
Ano.
4) Může být u fiche „Článek 17. 1. b) Zpracování …. Uznatelné Technologie pro třídění, chlazení,
značení a skladování vajec – v PRV národním to není? Proč?
V PRV je tato technologii v rámci operace 4.2.1 vyloučena, protože ji lze realizovat v rámci operace
4.1.1, tedy tato technologie je v PRV způsobilá, a to i přes MAS.
5) Musíme nebo nemusíme sledovat finanční zdraví žadatele? Můžeme to všude u všech opatření
„nesledovat“?
Finanční zdraví bude nutné sledovat u všech subjektů žádající o podporu na projekt nad 1 000 000 Kč
způsobilých výdajů (z posuzování finančního zdraví budou některé subjekty vyloučeny - zatím obce,
příspěvkové organizace, spolky, ústavy, nadace, veřejné VŠ – včetně školních statků). Kontrolu, zda
žadatel splňuje finanční zdraví, bude provádět SZIF. MAS nebo žadatel si může prověřit, zda tuto
podmínku splňuje dle Metodiky pro výpočet finančního zdraví zveřejněné na internetových stránkách
www.eagri.cz a www.szif.cz.
6) Lesní cesty – opatření čl. 17. 1. c. Musí být vázáno na již realizované KPÚ?
Ne.
7) Polních cesty – lze realizovat polní cesta vč. doprovodných objektů? Protierozní meze, příkopy
(záchytné, svodné, cestní), průlehy apod.? Dále lze realizovat jako uznatelný náklad i technické
vybavení jako např. trubní propustky, vtoková jímka, nájezdy na pole (vč. jednotlivých vlastníků),
sjezd ze silnice, most, brod, opěrná nebo zárubní zeď, vsakovací nebo pramenná jímka apod.?

Ano.
8) Jsou uznatelným výdajem projekční, zaměřovací a průzkumné práce a inženýrskou činnost během
realizace projektu na polní cesty v rámci PRV?
Ano.
9) Jaká je přesně metodika indikátoru – 93001 Celková plocha (ha) – jak se to bude počítat? Jako
dotčené pozemky nebo se budou měřit m2 odpadkového koše?
Jedná se o oblast, v tomto případě plochu lesa, které se dané investice týkají, tedy investicí dotčené
pozemky.
10) Rádi bychom zkonzultovali přijatelnost projektu v rámci PRV resp. programovém rámci PRV.
Zemědělský podnikatel chce ve svém areálu vybudovat objekt (hangár), kde by docházelo k čištění
vlastní činností vypěstovaných zemědělských plodin (především obilovin) před jejich následným
prodejem velkoodběratelům. Vybudoval by čističku, šrotovačku a pytlovačku. Výdaje projektu by
tvořila samotná stavba hangáru a pořízení potřebného strojního vybavení. Žadatel provozuje pouze
rostlinnou výrobu. Je to tento záměr přijatelný? V rámci které fiche resp. článku?
Stavební výdaje na sklady včetně technologie pro přípravu skladování, technologie čištění, sušení
jsou způsobilými výdaji v rámci Fiche Investice do zemědělských podniků.
11) Je možné upravit areál přírodního divadla včetně stezky pro zpřístupnění zdravotně
postiženým návštěvníkům? Nejedná se o lesní pozemek (ostatní plocha), ale je třeba řešit stav
stromů a celou oblast revitalizovat.
Stezky jsou přijatelné. Z popisu není jasné, co by se v rámci areálu přírodního divadla realizovalo za
investice. Projekt se nemusí realizovat na lesních pozemcích, ale musí se jednat o pozemky určené
k plnění funkce lesa.
12) Zemědělské statky, ve kterých žijí zemědělci, jsou často budovy s určitou kulturní hodnotou
(památkově chráněné). Zemědělec, který je chce opravit (fasáda, střecha), naráží na nařízení
památkářů, kteří celou rekonstrukci statků prodražují. Rekonstrukcí statků bychom podpořili i vzhled
obcí. Bylo by možné opravit tyto statky v rámci M04 Modernizace zem. podniků, když se jedná ve
většině případů přímo o budovy, ve kterých zemědělci žijí nebo je využívají jen k administrativě?
V rámci M04 nelze podpořit. V rámci Fiche Investice do zemědělských podniků lze podpořit i
administrativní budovy, nesmí se však jednat o budovy, kde zemědělec bydlí.
13) V rámci SCLLD řešíme bezpečnost v dopravě (nejen v obcích, ale i mimo ně), prostupnost krajiny a
vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (aleje, remízky, větrolamy prostě vše, co zabraňuje větrné a vodní erozi). Naše území se totiž potýká s následujícími problémy.
Podél silnic jsou ze strany kraje (resp. SÚS) špatně udržované strouhy a pozemky poblíž komunikací.
Kraj nemá kapacity veškeré komunikace udržovat. Dochází tak často k nehodám, kdy pod auto skočí
zvěř. Dále jsou často polní cesty zarostlé, tak že jsou pro obyvatele nepoužitelné. Dalším problém je
již zmíněná eroze půdy. Díky tomu, že se zemědělci snaží maximalizovat svoje zisky na plochu svých
polí, dochází k tomu, že rozorají cestu, zruší remízek, kam se uchyluje zvěř, a který zadržuje vodu v
krajině. Proto pak dochází k lokálním povodním atd.
Dotace by byla určena např. na traktor a mulčovací rameno. Tyto stroje užije každý zemědělec v
rámci své činnosti. MAS by však podporovala ty zemědělce, kteří by se zavázali, že budou udržovat
okolí silnic (bezpečnost), udržovat polní cesty (průchodnost krajiny) nebo zakládat krajinné prvky na
svých polích (z vlastních prostředků či jiných zdrojů). K žádosti o dotaci by zemědělec musel prokázat

spolupráci s obcí nebo s více obcemi. K žádosti o dotaci by doložil mapu s vyznačením a počtem km
udržovaných komunikací, polních cest a vytvořenou plochou krajinotvorných prvků. Ten zemědělec,
který by měl větší počet km komunikací a ploch vytvořených prvků, by dostal dotaci.
Dotaz zní - lze takovéto projekty podpořit v rámci M04 Modernizace zemědělských podniků jako CZ
NACE 01.6 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti? Bylo by mulčovací rameno
způsobilým výdajem? A co traktor? Vztahovaly by se na stroje nějaké limity dle Pravidel PRV? Byl
by problém, kdyby zemědělec poskytoval tyto služby za úplatu? Nebyla by to pak diverzifikace?
Pokud se jedná o CZ-NACE 01.6, tak taková činnost není přijatelná v rámci diverzifikace, resp. článku
19, ale v rámci Fiche Investice do zemědělských podniků. Předmět dotace, tedy v tomto případě
pořízený stroj, má odpovídat výrobnímu zaměření žadatele. Žadatel může pořízený stroj dále použít i
na jiné činnosti či jej využívat pro poskytování služeb. MAS může využití na další „veřejně prospěšné“
činnosti zvýhodnit v rámci preferenčních kritérií.
Návrhu projektu Města Tišnova v PRV, opatření 19.2. pro provedení opatření k realizaci tišnovského
ÚSES (zvýšení ekologické stability krajiny), které by bylo podporovanou aktivitou včetně provádění
pozemkových úprav, vedoucích k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků atd.
podle podporovaných aktivit. Realizace tišnovského ÚSES je dlouhodobě odsouvána pod různými
záminkami. Nyní by byla z IROP reálná možnost na získání prostředků alespoň na zahájení a část jeho
realizace. Proto bych si dovolila navrhnout vám realizaci části tišnovského ÚSES mezi projekty naší
MAS. Je toto podpořitelné přes MAS?
V rámci Fiche Pozemkové úpravy lze realizovat pouze ÚSES dle schváleného plánu společných zařízení
v rámci schválené pozemkové úpravy.
14) ve FAQ je uvedeno:
U opatření:
nvestice do zemědělských podnik

- Bude u výše jmenovaných titulů závazné pracovní místo – tj. podmínka uznatelnosti? Pokud ano, dá
se ale vytvořit př. jenom 0,2 úvazku a případně pracovní místa sčítat za celou MAS jako závazný
ukazatel?
Místo nemusíte vytvořit ve všech Fichích, kde jsou uvedeny jako povinný indikátor, v těchto Fichích
musíte ale tvorbu míst sledovat. Podmínka vytvoření pracovních míst se vztahuje na celou strategii,
všechna místa můžete vytvořit jen v jedné Fichi. Pracovní místo lze vytvořit i částečné.
Prosím, jak se bude sledovat vytvoření i částečného pracovního místa? Bude se bodovat i poloviční
úvazek? Jak se to potom bude sledovat?
Bodovací kritéria si volí sama MAS, tedy včetně bodování vytvoření pracovních míst. MAS nemusí
bodovat pouze vytvoření celého pracovního místa, ale může zvolit takovou škálu bodů, kdy mohou
žadatelé získat body i za vytvoření částečného místa. Sledování částečného pracovního místa se bude
sledovat stejně jako celé pracovní místo. Částečné úvazky budou muset být přepočítány (tzn.
poloviční úvazek nemohu počítat jako 1 pracovní místo).
15) Podnikatel v odvětví služby pro zemědělství, zahradnictví může žádat o dotaci na štěpkovač do PRV?

Jedná se o činnost dle CZ-NACE sekce A, tedy podpora těchto subjektů je možná v rámci Fiche
Investice do zemědělských podniků.
16) Je možné v rámci Fiche - Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb pořídit i
mobilní stroje?
Pokud se jedná o Fichi dle článku 19, tak lze pořídit stroje (i mobilní) pro nezemědělskou činnost
v souvislosti s projektem.
17) Bude v rámci Fiche - Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů
muset být dodržena podmínka hospodaření na min. 3 ha lesa nebo bude pro MAS tato hodnota
vypuštěna či snížena?
Tato podmínka je povinná i pro operaci 19.2.1.
18) Podnikatel zabývající se obráběním kovů z našeho území má podnikatelský záměr "Nákup pásové
pily na kov CNC" z důvodu zlepšení přesnosti, kvality práce. Je možné na nákup pásové pily získat
dotaci z PRV Čl. 19. odst. 1 písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností?
V rámci Fiche dle článku 19 lze pořídit stroje, technologie a další vybavení pro nezemědělskou
činnost v souvislosti s projektem. Nezemědělská činnost musí být zaměřena na činnosti dle Metodiky
pro tvorbu Fichí, zároveň se však nesmí jednat o činnosti v odvětví oceli.
„Odvětvím oceli“ se rozumí všechny činnosti související s výrobou jednoho nebo několika
následujících produktů:
a) surové železo a feroslitiny: litina pro výrobu oceli, pro slévárenství a jiné surové litiny, kovy
obsahující mangan a karburovaný ferromangan, mimo ostatní feroslitiny;
b) surové výrobky a polotovary ze železa, běžné nebo ušlechtilé oceli: odlévaná ocel nebo ocel, jež
není v ingotech, včetně ingotů určených na kování: bloky, předvalky a bramy; kanystry a kotouče;
plechy válcované za tepla, s výjimkou výroby odlévané oceli pro odlitky z malých a středních
sléváren;
c) výrobky ze železa s konečnou úpravou za tepla, výrobky z obvyklé oceli nebo speciální oceli:
kolejnice, příčné nosníky, desky a styčnice, nosníky, těžké ocelové profily a vodicí kolejnice od 80 mm
výše, štětovnice, vodicí kolejnice a profily pod 80 mm a kotouče pod 150 mm, válcovaný drát,
kotouče a panely na trubky, pásy válcované za tepla (včetně pásů na trubky), plechy válcované za
tepla (pokovené nebo nepokovené), desky a plechy s tloušťkou 3 mm a vyšší, kotouče s průměrem
150 mm a více, s výjimkou drátů a drátěných výrobků, lesklých tyčí a litiny;
d) hotové výrobky s konečnou úpravou za studena: pocínovaný plech, plech pokrytý vrstvou olova,
černé plechy, pozinkované plechy, jiné plechy opatřené vrstvou kovu, plechy válcované za studena,
magnetické plechy, pásy na výrobu cínových pásů, plechy válcované za studena, ve svitcích nebo v
listech;
e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4
mm;

