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Vyplaceno

Závazkováno - nevyplaceno

Zbývá závazkovat

Výzvy 
Alokace 
(mil. Kč) 

1.1.1 Vzdělávací akce 40 

1.2.1 Informační akce 15 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 260 

6.1.1 Zahájení činnosti 
mladých zemědělců 

240 

6.4.1 Investice do 
nezemědělských činností 

280 

6.4.2 Podpora agroturistiky 100 

8.4.1 Obnova lesních porostů 
po kalamitách 

287 

8.5.1 Investice do ochrany 
melioračních a zpevňujících 
dřevin 

37,5 

8.5.3 Přeměna porostů 
náhradních dřevin 

110 

Nejspíše již asi víte, že v každém programovém období existuje několik operačních 

programů, v rámci kterých si můžete vybírat ze široké palety dotačních příležitostí. Tyto 

programy jsou pod gescí odlišných ministerstev, což má bohužel za následek to, že jsou 

prezentovány odlišným způsobem (mají vlastní webové stránky s odlišnou strukturou a 

grafickým provedením), ale zejména, že i způsob přípravy žádostí, jejich podávání či 

hodnocení projektů je velice specifické. Třeba takový Program rozvoje venkova, který je pod 

gescí Ministerstva zemědělství, je v tomto opravdovým šampiónem.  

Na co byste tedy měli býti připraveni? Zaprvé: Co si zaškrtáte, to dostanete. Z jiných 

dotačních programů jste nejspíše zvyklí na to, že je žádost hodnocena komisí. Na to v tomto 

případě můžete bez obav zapomenout. V programu rozvoje venkova si jako žadatel vždy 

musíte sami v projektové žádosti vyplnit tzv. preferenční kritéria určující výsledný počet 

bodů projektové žádosti. Při hodnocení projektů se vámi zaškrtnuté body potvrdí, případně 

krátí, pokud není uznáno, že na některé nemáte nárok. Na základě vámi zvolených bodů se 

následně vytváří seznam doporučených a nedoporučených projektů. Ale pozor! Doporučený 

projekt neznamená projekt schválený a při shodě bodů u odlišných projektů je rozhodujícím 

kritériem výše rozpočtu.  

Za druhé: Podávání příloh probíhá postupně, vždy s podáním žádosti, po podání žádosti a při 

podpisu dohody o financování. Všechny další přílohy dokládáte až ve chvíli, kdy je projekt 

prohlášen za doporučený. To je celkem fajn, ne? Vůbec by nám nevadilo, kdyby to ve 

stejném rozsahu takto fungovalo i u jiných operační programů! Co naopak z našeho pohledu 

již není zrovna šťastné, je že patřičné přílohy musíte dodat po označení projektu jako 

doporučeného, k čemuž se řadí i hotová výběrová řízení s podepsanými smlouvami. Smlouvy 

s dodavateli tak podepisujete ve chvíli, kdy ještě nevíte, zda váš projekt bude schválen. Zdá 

se vám to logické? Nám tedy moc ne. 

Za třetí: Příprava rozpočtu přesně podle částek smluv z výběrových řízení. V konečné verzi 

projektové žádosti je z tohoto důvodu uveden rozpočet přesně podle již uzavřených smluv. 

Za čtvrté: Všechno dlouho trvá. Tento fakt se týká procesu od prvního podání žádosti do 

ohlášení informace o (ne)schválení vámi připraveného projektu. Čekat ale budete i na 

samotné přijetí platby. Čekání a administrativní průtahy jsou nicméně a bohužel 

charakteristické i pro ostatní operační programy. Za páté: Kontroly jsou na denním pořádku. 

První kontrolu můžete čekat již po podání formuláře s žádostí o platbu. Zástupci ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu vyrážejí na pravidelné pochůzky ke každému 

schválenému projektu. Ano, ani vám se to v případě získání dotace nevyhne! 

Letošní podzimní kolo výzev je za rohem a mezi úspěšné žadatele by tentokrát mělo být 

rozděleno skoro 1,4 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat v devíti výzvách, a opět si musíte 

dát pozor na několik novinek. Není tu prostor všechny představovat, ale aspoň pro 

představu: došlo k prodloužení lhůty pro získání platného a pravomocného rozhodnutí 

stavebního úřadu; sloučení termínů pro předkládání příloh k výběrovému řízení a cenovému 

marketingu; zavedení zásobníku projektů; změně způsobu doručování dokumentů ze strany 

SZIF; a řadě dalším změnám u jednotlivých aktivit. Řekněte, kdo by z toho neměl hlavu jako 

balón. Doporučujeme s přípravou začít, co nejdříve, abyste se tím do října stihli prokousat! 

Samozřejmě vám rádi pomůžeme, jak s přípravou žádosti, tak i s následnou administrací 

projektu. Neváhejte se na nás obrátit.  
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Graf 1: Stav čerpání z PRV v % (31. 7. 2020) 

Přehled podzimních výzev a finančních alokací 
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