Dotační možnosti
pro zemědělství a venkov
VÁCLAV VČELÁK

Program rozvoje venkova

15. Kolo PRV – říjen 2022
Lesnická technika (operace 8.6.1.)
• žadatel: FO/PO/obec/církev hospodařící ve vlastních/pronajatých lesích
• dotace: 50%
• základní podmínky: minimální výměra 3 ha, převzaté LHO, LHP
• příklady investic: vyvážečky, lesnické traktory, navijáky, rampovače, další lesnická
či školkařská technika
Dřevozpracující provozovny (operace 8. 6. 2.)
• žadatel: FO/PO provozující dřevozpracující činnost
• dotace: 50 %
• základní podmínky: zpracování dřeva do fáze před průmyslovým zpracováním
• příklady investic: stroje/technologie a zařízení pro manipulační sklady, pilnice
či sušení a impregnaci dřeva

15. Kolo PRV – říjen 2022

Program rozvoje venkova

Diverzifikace – tvarovaná biopaliva (operce 6. 4. 1.)
• žadatel: zemědělský podnikatel
• dotace: dle velikosti podniku 25–45 %
• základní podmínky: min. 2 roky EZP, min. 30 % příjmů z prvovýroby za rok 2021
• příklady investic: lis na peletky
Obnova lesních porostů po kalamitách (operace 8. 4. 1.)
• žadatel: FO/PO/obec/církev hospodařící ve vlastních/ pronajatých lesích
• dotace: 100%
• základní podmínky: řešení kalamitní situace způsobené biotickými nebo
abiotickými vlivy (vítr, sucho, bekyně mniška atp.) řešené pozemky musí být
vybaveny LHO/LHP
• způsobilé výdaje: odstraňování poškozených porostů do stáří 40 let, příprava
ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, zalesnění, ochrana založených
porostů

Program rozvoje venkova

Místní akční skupiny - MAS
• Pro rok 2022 dochází u MAS k dočerpávání zbylých prostředků
• Různé záměry
• MAS dle místa realizace projektu

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy – kompostárny, termín: předpoklad září (může dojít k úpravě)
Doprava a aplikace kompostu
•

žadatel: zemědělský podnikatel, dotace: 50%

•

základní podmínky: zemědělec odebírá kompost z komunální kompostárny s produkcí nad 150 t za účelem
zapravení na svých pozemcích

•

příklady investic: traktor, rozmetadlo

Výroba a aplikace kompostu
•

žadatel: zemědělský podnikatel, který je zároveň provozovatel kompostárny, dotace: předpoklad 70%

•

základní podmínky: zemědělec provozuje komunální kompostárnu s produkcí nad 150 t za účelem zapravení
kompostu na svých pozemcích

•

příklady investic: traktor, rozmetadlo, nakladač

Rozšíření kompostárny
•

žadatel: provozovatel komunální kompostárny, dotace: předpoklad 70%

•

základní podmínky: kompostárna musí být zapojena do jednoho ze dvou výše uvedených záměrů

•

příklady investic: nakladač, překopávač

OPTAK

Operační program
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
Úspory energie ve firmách, termín: září 2022
• žadatel: podnikatel (včetně zemědělských)
• dotace: předpoklad 35–65 % dle velikosti podniku
• základní podmínky: lze pouze na nahrazující investice (nikoliv novostavby či
nově zavedené technologie)
• příklady investic: investice vedoucí k úsporám, např. zateplení, výměna oken,
výměna osvětlení, výměna technologie posklizňové linky nebo chlazení mléka
za energeticky úspornější atp.

OPR

Operační program rybářství (OPR), termín: říjen/listopad
•

žadatel: podnikatel

•

dotace: 50%

•

základní podmínky: v užívání vodní plocha a prodej ryb v předchozím roce

Záměry:
Produktivní investice do akvakultury
•

příklady investic: investice do staveb sloužících v rybářství (sklady, haly, garáže), rybníky
do 2 ha – výstavba, oprava, odbahnění rybníků, sádky, stroje – traktory, malotraktory, přídavné
stroje, přívěsy, návěsy, bagry, terénní auta – pickupy, nakladače, lodě, sítě, aerátory atp.

Investice do intenzivních akvakulturních systémů
•

příklady investic: vybudování nových moderních intenzivních zařízeních k chovu ryb (RASrecirkulačních zařízeních)

Kompenzace
•

způsobilé výdaje: podpora plnění mimoprodukčních funkcí rybníků – kompenzace
za vodohospodářské funkce rybníka a za plnění nařízené péče rozhodnutím orgánů ochrany
přírody, náhrada škod rybožravými predátory, náhrada škod způsobených suchem

FVE

Fotovoltaické elektrárny - možnosti
Nové obnovitelné zdroje v energetice – RES+ ,
termín: do 1MWp – do 31.10.2022, nad 1MWp do 15.3.2023
•

žadatel: právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetice

•

dotace: 50 %

•

základní podmínky: v době podání žádosti uzavřená platná smlouva o připojení k přenosové nebo
distribuční soustavě (alternativně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení), FVE nesmí být vystavěny
na plochách zemědělského půdního fondu

•

způsobilé výdaje: samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční, systémy pro
akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE

Úspory energie, termín: předpoklad září 2022, může dojít k úpravě
•

žadatel: podnikatelé (včetně zemědělských)

•

dotace: 30-50 % (podle velikosti podniku)

•

způsobilé výdaje: obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy

FVE

Fotovoltaické elektrárny - možnosti
Obnovitelné zdroje energie – OPTAK, termín: předpoklad 2023
•

žadatel: podnikatelé

•

dotace: v současné době není upřesněno

•

základní podmínky: pro malé a střední podniky

•

způsobilé výdaje: solární termické systémy, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny

Zlepšení energetické účinnosti v podnicích – ENERG, termín: předpoklad podzim/zima 2022
•

žadatel: podnikatelé

•

dotace: v současné době není upřesněno

•

základní podmínky: pouze podniky na území Prahy

•

projektem musí dojít k minimální úspoře 30 % CO2 nebo minimální úspoře primární
neobnovitelné energie o 30 %

•

způsobilé výdaje: fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla, výměna technologií za energeticky
úspornější

Připomenutí

Připomenutí důležitých termínů PRV
• doschválené žádosti 12. kola – přílohy
• 12. kolo podpisy dohod
• 8. a následující kola – deadline
• 10. kolo – výběrová řízení
• monitorovací zprávy
Příprava
• předpoklad nové kolo PRV – květen/červen 2023
• nezanedbat přípravu – zejména st. úřad
• termíny dodávek, růst cen

Děkuji za pozornost!
VÁCLAV VČELÁK
vcelak@agroteam.cz
602 370 730

