R a d a K r a j e V ys o č i n a

Výzva č. 1/2015 – zemědělské akce
k Zásadám
Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021
č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Zásady“)
Opatření Stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu

(1) Celkový objem finančních prostředků: 950 000,-- Kč.
(2) Charakteristika opatření
Podpora je zaměřena na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství za
účelem zvyšování efektivity a produktivity práce.
Záměr:
a) podpora je poskytována na zvyšování odborné úrovně subjektů zabývajících se
činnostmi spojenými s prvovýrobou zemědělských produktů uvedených v Příloze I
Smlouvy o fungování EU za účelem zvyšování efektivity a produktivity práce.
Podpora se řídí nařízením Komise (EU) č. 702/2014, zejména čl. 21 a 24.

(3) Předmět podpory (výdaje způsobilé ke spolufinancování)
Záměr:
a) způsobilé výdaje na pořádání a organizaci soutěží a výstav zaměřených
na zemědělskou prvovýrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU), včetně podpory na náklady
spojené s účastí vystavovatelů na těchto akcích; pořádání a organizace
vzdělávacích a školících akcí zaměřených na zemědělskou oblast formou kurzů,
seminářů nebo workshopů; organizování akcí pro vzájemnou výměnu znalostí
mezi podniky.
Výzva č. 1/2015 k Zásadám je vyhlášena pro rok 2015, na akce realizované od
podpisu smlouvy o poskytnutí podpory do 15. 11. 2015.
(4) Definice příjemce podpory
Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, tj. nestátní
neziskové organizace (občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšné společnosti
zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolky podle § 214
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nadace podle § 306 zákona č. 89/2012
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Sb., občanského zákoníku, nadační fondy podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku).

(5) Kritéria přijatelnosti projektu
a) projekt je v souladu s obecně platnými právními předpisy v České republice;
b) projekt je v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina;
c) projekt je v souladu se Zásadami;
d) finanční příspěvek lze poskytnout až po zveřejnění programu na internetových
stránkách Evropské komise;
e) projekt splňuje minimální standardy týkající se životního prostředí, hygienických
podmínek a dobrých životních podmínek zvířat platné a závazné v rámci České
republiky a Evropské unie;
f) projekt musí být realizován na území Kraje Vysočina a ve prospěch Kraje
Vysočina;
g) souběh finančního příspěvku ze Zásad s finanční podporou z dotačních titulů
Evropské unie nebo českého národního spolufinancování na stejný předmět
podpory se vylučuje;
h) projekt respektuje omezení nebo restrikce dané opatřeními společných tržních
organizací EU pro zemědělské výrobky;
i) žadatel splňuje definici příjemce finančního příspěvku uvedenou u jednotlivých
opatření Zásad;
j) finanční příspěvek ze Zásad na podporu zemědělství v Kraji Vysočina pro období
2015 – 2021 je určen pro mikropodniky a malé podniky1 ;
k) projekt nesmí zvyšovat produkci s nezajištěným odbytem; v případě, že jde
o rozšiřovací investici, tj. v případě, kdy se díky investici zvyšuje množství
produkce, musí žadatel prokázat, že má pro takové zvýšení produkce zajištěný
odbyt;
l) na majetek žadatele/příjemce finančního příspěvku nebylo uplatněno v posledních
třech letech od data registrace žádosti insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nebo podle předpisů, které jej později nahradí;
m) povinnost příjemce finančního příspěvku akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících
ze Smlouvy o poskytnutí podpory ze Zásad v rozsahu: jméno a příjmení
(název obchodní firmy), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), účel
dotace a výše dotace
n) finanční příspěvek se neposkytuje podniku v obtížích ve smyslu Čl. 2 odst. 14
nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

1

Příloha I (Definice malých a středních podniků) nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (Úř. věst. L
193, 1. 7. 2014, s. 1 – 75)
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(6) Specifická kritéria s bodovým ohodnocením
Popis projektu
(bodové rozpětí 0–5 bodů)
Nejlépe budou hodnoceny projekty zajišťující systémovou a dlouhodobou přípravu
stability zemědělství.
Nekomerční charakter akce
(bodové rozpětí 0–3 body)
Akce komerčního charakteru budou mít nulové ohodnocení.
Žadatel má zkušenosti s pořádáním akcí podobného druhu včetně prokazatelné
návštěvnosti v minulosti
(bodové rozpětí 0–3 body)
- zkušenosti 3-5 let – 1bod
- zkušenosti 5-10 let – 2 body
- zkušenosti 10 a více let – 3 body
Akce má historii

(bodové rozpětí 0–3 body)
- historie 3-5 letá – 1bod
- historie 5-10 letá – 2body
- historie 10 a více let – 3body

Význam akce

(bodové rozpětí 0–8 body)
- místní (lokální) 1 bod
- regionální 3 body
- celostátní 6 bodů
- mezinárodní 8 bodů

Projekt využívá praktických ukázek, příkladů a demonstrací
(bodové rozpětí 0–3 body)
Nejlépe budou hodnoceny projekty, které na praktických ukázkách demonstrují nové
teoretické poznatky z oblasti výzkumu a vývoje.
Akce je směřována a/nebo zaměřena na určitou oblast zemědělství nebo druh
zemědělské komodity
(bodové rozpětí 1–10 bodů)
- skot, okopaniny - 10 bodů
- výroční prezentace v agrárním sektoru – 7 bodů
- ostatní – 1bod

(7) Druh, forma a výše podpory
Druh podpory:
dotace.
Forma financování:
podílové spolufinancování poskytnuté formou
příspěvku na vynaložené způsobilé výdaje.
Výše podpory:

finančního

do 90 % způsobilých výdajů.

Finanční příspěvek může být poskytnut od 5 000,-- Kč do 100 000,-- Kč na každý
jednotlivý projekt.
Způsobilé výdaje (náklady) musí být prokazatelně vynaloženy, zaneseny v účetnictví
žadatele a musí být doloženy prvotními doklady. Výdaje (náklady), které mohou být
financovány z finanční podpory:
- informační a tiskové materiály a internetové aplikace propagující a prezentující akci;
- doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů,…;
- pronájmy ploch a objektů;
- spotřeba materiálu;
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- ceny poskytnuté účastníkům akce;
- honoráře přednášejících a hodnotitelů;
- drobný dlouhodobý hmotný majetek přímo související s akcí;
- služby;
- ostatní náklady na základě Dohody o provedené práci.
Požadovaná částka bude zaokrouhlena na celé stokoruny směrem dolů.
Souběh finanční podpory od externích soukromých subjektů (sponzorů) a finančních
prostředků Kraje Vysočina se nevylučuje, nesmí však překročit objem 100 % celkových
rozpočtových nákladů projektu.
(8)

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

Formulář žádosti a Zásady jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz
(krajský úřad, dokumenty odborů, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení
zemědělství) a jsou k vyzvednutí na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor
životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
„Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku“ se doručují osobně, ve dvou
písemných vyhotoveních prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo je lze zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Povinné přílohy žádosti:
1. u právnické osoby, která je založena k nepodnikatelským účelům, doklad
o registraci žadatele a doklad o statutárním zástupci žadatele;
2. čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze
Zásad podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 Zásad.
Žadatelé se musí řídit Zásadami.
„Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku“ mohou zájemci předkládat od 4. 2. 2015 do
4. 3. 2015, podání je možné učinit osobně nejpozději dne 4. 3. 2015 na podatelně
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, případně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nejpozději k závěrečnému dni příjmu „Žádosti
o poskytnutí finančního příspěvku“ tzn. 4. 3. 2015 (rozhodující je datum předání
k poštovní přepravě – otisk poštovního razítka).
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené Zemědělské akce - Neotvírat!
(9) Odpovědnost za realizaci Zásad (garant Zásad)
Garantem Zásad na podporu zemědělství v Kraji Vysočina pro období 2015–2021 je
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava. „Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku“ budou posuzovány podle
znění Zásad garantem a komisí Krajského úřadu Kraje Vysočina, přičemž posouzením
se rozumí porovnání všech náležitostí žádosti o poskytnutí podpory s podmínkami
uvedenými v Zásadách. Komise může navrhnout nižší částku podpory než je
požadována. Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním
žadatelům příslušný orgán kraje.
Informace ke zpracování projektů bude poskytovat Odbor životního prostředí a
zemědělství, Oddělení zemědělství, Ing. Jitka Merunková, tel. 564 602 365, e-mail:
merunkova.j@kr-vysocina.cz. Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti
nebo bude zaslána po termínu, bude vyřazena.
Žadatelé, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, náklady uvádějí bez DPH.
Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.
Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů.
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Dokládání chybějících náležitostí po termínu k předkládané žádosti uvedené v této
výzvě není možné.
Podpora nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní řízení, a tudíž proti
rozhodnutí není odvolání.
Tato výzva byla projednána a schválena dne 3. 2. 2015 na jednání Rady Kraje
Vysočina usnesením č. 0177/04/2015/RK.
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