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Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Projektový management

Nápad

• jakým směrem se farma vyvíjí

• co potřebuji

• jak to budu využívat

• jde o uznatelný výdaj?

Rozpočet, finanční zdroje, cash-flow

• uznatelné/neuznatelné výdaje

• finanční limity (Pravidla pro opatření platná v daném kole)

• vlastní zdroje/úvěr/jiné zdroje

• dostatek prostředků na předfinancování celého rozpočtu

Příprava žádosti o dotaci (ŽOD), vč. povinných příloh

• formulář Žádosti o dotaci (ŽOD) z Portálu farmáře

• povinné a nepovinné přílohy (termíny, formuláře)



Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Projektový management

Podání ŽOD

• pouze přes Portál farmáře v daném termínu

• vč. případných příloh (viz předchozí bod)

Realizace veřejné zakázky (výběrové řízení)

• správné určení typu veřejné zakázky (marketingový průzkum, 

uzavřené VŘ, otevřené VŘ)

• příprava a realizace VŘ, dodržení všech podmínek (aktuální 

Příručka o veřejných zakázkách)

• vyhodnocení VŘ, podpis smlouvy s vítězným uchazečem

• veškerá dokumentace do stanoveného data!

Doplnění na výzvu SZIF

• žádost o doplnění informací k ŽOD pouze přes Portál farmáře

• doplnění (úprava ŽOD, doplněné přílohy apod.) opět pouze přes 

Portál farmáře do 14 kalendářních dnů!



Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Projektový management

Podpis Dohody o realizaci projektu se SZIF

• Poté, co byla ukončena administrativní kontrola ŽOD

• Žadatel je k podpisu Dohody vyzván prostřednictvím Portálu farmáře

Realizace projektu

• nákup stroje/technologie, stavba/rekonstrukce apod. v souladu 

realizovaným VŘ a podepsanou Dohodou

• pokud jsou nutné změny, je žadatel povinen podat nejdříve žádost o 

změnu v projektu (dle platných Pravidel pro dané kolo a opatření)

Předložení žádosti o platbu (ŽOP)

• po realizaci projektu

• součástí veškeré účetní doklady

• pouze přes Portál farmáře



Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Projektový management

Schválení ŽOP

• je-li ŽOP, všechny účetní doklady a další přílohy v pořádku

• převod finančních prostředků na účet žadatele

Lhůta vázanosti projektu na účel

• lhůta 5 let, začíná běžet po převodu finančních prostředků na 

účet žadatele

• jedná se o tzv. „udržitelnost“, tj. žadatel má povinnost min. 5 

provozovat/používat to, co zakoupil/rekonstruoval/postavil v rámci 

dotace



Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Nejčastější chyby 

Nedostatky v ŽOD

• v rozpočtu ŽOD neuznatelné náklady

• překračování limitů (max. částky uznatelných výdajů)

Povinné přílohy

• chybí

• špatně zpracovány

• chybí podklady ke stavebnímu řízení, nejsou v souladu s 

preferenčními body

Výběrová řízení

• špatně realizované VŘ

• chybné určování nezávislosti zakázek

• nedodržení termínů



Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Nejčastější chyby 

Doplnění informací v ŽOD na žádost SZIF

• nedodržení termínu – 14 kalendářních dnů

• nereagování na výzvu SZIF – nesledování Portálu farmáře

Nedodržování účelu projektu

• žadatel zakoupí něco jiného, než co vysoutěžil

Nekvalitně připravené podklady pro ŽOP

• účetní doklady nejsou v souladu s Pravidly, platnými pro dané 

opatření

• v ŽOP jsou informace, nesouhlasící se ŽOD a podepsanou 

Dohodou



Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Nejčastější chyby 

Nedodržování účelu projektu v době udržitelnosti

• při kontrole se zjistí, že žadatel provozuje/používá něco jiného, 

než co zakoupil/rekonstruoval/postavil v rámci dotace



Vhodná opatření pro podporu podnikání v 

oblasti pěstování a zpracvování zeleniny v 

rámci PRV 2014 – 2020 
4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

• živočišná a rostlinná výroba

• snížení výrobních nákladů

• modernizace nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů

• zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů apod.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

• zvýšení efektivity výroby malých a středních podniků v oblasti 

zpracování zemědělských produktů

• podpora investic do zařízení na zpracování zemědělských produktů 

a uváděním výrobků na trh

• rozvoj místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

• podpora zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců (v 

živočišné a rostlinné výrobě)

• realizace podnikatelského plánu žadatele



Vhodná opatření pro podporu podnikání v 

oblasti pěstování a zpracvování zeleniny v 

rámci PRV 2014 – 2020 
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

• rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich 

uvádění na trh

• zavádění nových nebo významně zlepšených produktů, postupů, 

nebo technologií

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

• podpora spolupráce minimálně 2 subjektů

• vyváření a rozvoj krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a 

místních trhů



Příklady konkrétních realizovaných projektů 

PRV 2007 – 2013 a PRV 2014 – 2020 

Technologie ustájení skotu (podpora investic)

• PRV 2007 - 2013

• mimořádné 22. kolo PRV, rok 2015

• nákup manipulátoru, napaječek, mobilního ohrazení

• realizace projektu do půl roku

• v současné době běží udržitelnost projektu, žadatel byl velmi 

dobře připraven, vše bez problémů

Rozvoj farmy (Zahájení činnosti mladých zemědělců)

• PRV 2007 - 2013

• rok 2010

• realizace 5 let

• předání a rozvoj rodinné farmy

• nákup strojů, rekonstrukce budov, nákup půdy

• žadatel chtěl maximum preferenčních bodů, špatně si však 

připravil projektový záměr a cash-flow



Příklady konkrétních realizovaných projektů 

PRV 2007 – 2013 a PRV 2014 – 2020 

• projekt byl zrealizován, v době ŽOP však bylo velké množství 

problémů se SZIF

• některá preferenční kritéria nebyla naplněna, žadatel nakonec 

vracel většinu dotace 

Nákup zemědělského stroje – plečka do zeleniny (podpora investic)

• PRV 2014 - 2020

• 3. kolo, podzim 2016

• tzv. „malý“ projekt s uznatelnými náklady do 1 mil. Kč

• žadatel věděl, co chce, ale moc nespolupracoval na přípravě 

ŽOD

• projekt je v současné době v administrativní kontrole, žadatel se 

stále snaží o změny v projektu a „vymýšlí“

• dle mých zkušeností bude s realizací projektu problém, obávám 

se doby udržitelnosti projektu



Příklady konkrétních realizovaných projektů 

PRV 2007 – 2013 a PRV 2014 – 2020 

Rozvoj farmy (Zahájení činnosti mladých zemědělců)

• PRV 2014 - 2020

• 2. kolo, 2016

• žadatelka perfektně připravena

• vybudování sýrárny a bourárny, odkup statku

• projekt zpracován, ŽOD podána

• v době administrativní kontroly žadatelka zjistila, že prodejci 

statku se budou rozvádět, musela od projektu odstoupit

• neměla bohužel sepsánu žádnou smlouvu o smlouvě budoucí 

Společné zpracování a odbyt zeleniny a ovoce (Spolupráce)

2 farmy v režimu bio

a) přímý prodej bio zeleniny ovoce - rozvoz spotřebitelům

b) zpracování neprodané produkce vakuovým sušením a lyofilizací

(dlouhodobé uchování v kvalitě čerstvě sklizeného) - rozvoz 

spotřebitelům



Příklady realizovaných projektů PRV 2007 

– 2013 a PRV 2014 – 2020 

žadatel: 

• pěstitel léčivých a kořenových rostlin (LAKR), zelenina (6 ha) a 

ovoce (1 ha)

• zpracovatel (vakuové sušení a lyofilizace)

partner: 

• pěstitel kvalitního ovoce v režimu bio (sad 4ha), LAKR volný sběr 

(v přírodě), v přechodném období orná půda (2ha – zelenina)

• zajištění rozvozu/svozu čerstvých a sušených produktů dle 

webových objednávek



Legislativa pro pro zpracovatele a 

prodejce – ovoce a zelenina 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

• mj. specifikuje povinnost pro všechny provozovatele 

potravinářských podniků povinnost registrovat se nejpozději 

v den zahájení činnosti u příslušného dozorového orgánu

• v případě rostlinných produktů Státní zemědělská potravinářská 

inspekce (SZPI)

Nařízení (ES) č. 178/2002

• stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva

• zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin

• stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

• obsahuje základní definice a stanovuje nejdůležitější povinnosti 

provozovatelů potravinářských podniků

• stanovuje povinnost dosledovatelnosti potravin

• zakazuje uvádět spotřebitele v omyl

• zakazuje uvádět potraviny na trh, pokud nejsou bezpečné



Legislativa pro pro zpracovatele a 

prodejce – ovoce a zelenina 

Nařízení (ES) č. 852/2004

• základní hygienické požadavky na výrobu a obchod s potravinami

• snaha o předcházení možným nebezpečím, které mohou 

negativně ovlivnit bezpečnost výrobu (tzv. Hodnocení rizik, např. 

hodnocením kritických bodů (HACCP)

• tato povinnost neplatí pro všechny provozovatele, zejména pak 

ne těm, kteří mají výrobu relativně nerizikovou, v malém rozsahu 

nebo pokud by pro provozovatele představovalo udržování 

systému HACCP neúměrnou administrativní zátěž

• to je ale podnikatel v případě potřeby povinen dokázat!

Nařízení (EU) 1169/2011

• mj. stanovuje povinnosti týkající se poskytování informací o 

potravinách spotřebitelům

• základní informace o potravině, jejím složení a výrobci

• pravidla pro označení alergenů

• pravidla pro poskytování informací při prodeji potravin na dálku



Děkuji za pozornost
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