Školení k integrované
produkci ovoce
9. března 2022

DOTAČNÍ PROGRAMY 1.R. A 1.I.
V ROCE 2022 Z POHLEDU MZE
ING. MARTIN LEIBL, ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍCH PLODIN

Základní informace
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů – výsadba
nových ovocných sadů v režimu integrované produkce
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy – ovocné sady,
vinice, chmelnice, školky
Národní dotace – financování ze státního rozpočtu,
administrace od roku 2020 v kompetenci SZIF
SZIF - zajišťuje administraci žádostí od podání žádosti až po
rozhodnutí o poskytnutí dotace, vyplacení dotace,
kontrolu na místě
MZe – vydává pravidla, tzv. Zásady, Zásady 2022 zveřejněny
na webu MZe i SZIF

SPOLEČNÉ PODMÍNKY - 1.I. A 1.R.
Termín podání žádosti o dotaci: 1.10.2021–30.9.2022
Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace
investice, aby byl splněn tzv. motivační účinek
Podání žádosti výhradně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF
(www.szif.cz)
V žádosti o dotaci se uvádí pouze předpokládaná výměra
Výměra DPB dle LPIS se uvádí v dokladech prokazujících nárok
na dotaci, doklady se podávají až po ukončení realizace
investice

Žádost o dotaci – realizace investice – doklady prokazující
nárok na dotaci

SPOLEČNÉ PODMÍNKY 1.I. A 1.R.
Termín podání dokladů bude 1.10.2022 – 30.11.2022,
Nejpozději do 30.11.2022 musí být investice dokončena
Konkrétní doklady prokazující nárok na dotaci se liší
podle konkrétního dotačního programu
Pro pozemky mimo LPIS se dokládají nájemní smlouvy
(závlaha ve školkách)

Žadatelem mohou být malé, střední i velké podniky –
novinka pro rok 2022

PRAVIDLA 1.I. KAPKOVÁ ZÁVLAHA

Doklady prokazující nárok na dotaci
Základní formulář – výměra DPB dle LPIS
Povolení k nakládání s vodami – vydává vodoprávní úřad
Prokázání vynaložených uznatelných nákladů (faktura, mzdový doklad,
vnitropodnikový doklad, jiný účetní doklad) – dotace 50% uznatelných
nákladů, maximálně 72 000 Kč/ha - novinka pro rok 2022
Doklady prokazující uhrazení těchto nákladů (výpis z bankovního
účtu, doklad o platbě v hotovosti)
Pokud je závlaha vybudována pouze na části DPB, ortofotomapu s
vyznačením plochy, na které byla závlaha vybudována

PRAVIDLA 1.I. KAPKOVÁ ZÁVLAHA
Seznam uznatelných nákladů je součástí Zásad
Veškeré náklady na práci a materiál od napojení na zdroj vody,
přes čerpadlo, filtry, rozvody vody až po závlahový detail
Součástí investice musí být zařízení na měření spotřeby vody
Normativy pro vlastní práci – normativní náklady v případě
kdy nelze náklady prokázat fakturou apod. - svépomocné
realizace investice, vlastními silami (práci nerealizuje ani
zaměstnanec, ani není realizována ve službě) - novinka pro
rok 2022

PRAVIDLA 1.I. KAPKOVÁ ZÁVLAHA
Normativní náklady ve výši 80 808 Kč/ha – zahrnuje vlastní
ruční práci a práci mechanizačních prostředků
Normativy je možné uplatnit pouze při vlastní práci, kterou
nelze prokázat fakturou
Materiál, práce ve službě, práce zaměstnance je vždy
dokládána účetními doklady
Povinnost provozovat závlahu 7 let, tedy do 31.12.2029

STATISTIKA 1.I.

Dotační program je realizován každoročně již od roku 2001
2020 – 44 příjemců podpory, vyplaceno 18,72 mil. Kč, závlaha
vybudována na 260 ha, z toho 108,37 ha sadů
Rok 2021 – zažádáno o 27 mil. Kč, závlaha vybudována na
375 ha, závlaha v sadech na cca 200 ha, SZIF zahájil vyplácení
dotací
Rozpočet na rok 2022 – 35 mil. Kč

PRAVIDLA 1.R. RESTRUKTURALIZACE SADŮ
Doklady prokazující nárok na dotaci
Základní formulář – výměra DPB dle LPIS
Prokázání skutečně vynaložených uznatelných nákladů
(faktura, mzdový doklad apod.) – dotace 50% uznatelných
nákladů - novinka pro rok 2022
Doklady prokazující uhrazení těchto nákladů (výpis z
bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti)
2x potvrzení ÚKZÚZ: o uznání sadby a o vhodnosti lokality z
hlediska výskytu regulovaných organismů (odborné
posouzení)
Potvrzení SISPO o dodržení limitů na těžké kovy, rozbor musí
být proveden po 1.10.2021

PRAVIDLA 1.R. - RESTRUKTURALIZACE SADŮ

Pokud je sad vysázen pouze na části pozemku, nebo je tvořen více
ovocnými druhy, ortofotomapu s vyznačením vysázené plochy,
nebo plochy tvořené jednotlivými ovocnými druhy
Výše dotace: 50% uznatelných nákladů, maximální výše dotace je
ve 3 kategoriích:
240 000 Kč/ha (min. 800 stromů/ha) – velké ovoce
120 000 Kč/ha (min. 400 stromů/ha) – velké ovoce
60 000 Kč/ha (min. 3 000 keřů/ha) – drobné ovoce
Seznam uznatelných nákladů je součástí Zásad
Veškeré náklady na práci a materiál od přípravy pozemku, projekt
výsadby, geometrické zaměření pozemku, vlastní výsadbu, zatravnění
meziřadí, opěrné konstrukce, kůly, ochrana proti okusu, až po oplocení
sadu

PRAVIDLA 1.R. - RESTRUKTURALIZACE SADŮ

Normativy pro vlastní práci - v případě svépomocné realizace
investice vlastními silami, zahrnuje vlastní ruční práci a práci
mechanizačních prostředků, práci nerealizuje ani zaměstnanec, ani
není realizována ve službě – novinka pro rok 2022
Normativní náklady ve výši 170 008 Kč/ha (min. 800 stromů/ha),
112 408 Kč/ha (min. 400 stromů/ha), 73 078 Kč/ha (drobné ovoce)

PRAVIDLA 1.R. - RESTRUKTURALIZACE SADŮ

Povinnost obhospodařovat ovocný sad nejméně 10 let, do
31.12.2032

Dodržet po dobu 10 let minimální počet stromů/ha – stromy v
případě potřeby dosazovat
Povinnost být členem SISPO po celou dobu 10 let

Minimální výměra sadu 0,5 ha (platí pro velké i drobné ovoce)

STATISTIKA 1.R.

Dotační program je realizován každoročně již od roku 1995
2020 – 35 příjemců podpory, vyplaceno 34,24 mil. Kč, sady
vysazeny na 156,65 ha
Rok 2021 – zažádáno o 55 mil. Kč, 90% tvoří sazba 240 000 Kč/ha,
výsadba na cca 250 ha, SZIF zahájil vyplácení dotací

Rozpočet na rok 2022 – 95 mil. Kč,

SOUHRN HLAVNÍCH ZMĚN OD ROKU 2022 (1.I. 1.R.)
Žádat o dotaci mohou i velké podniky
Prokazují se uznatelné náklady – dotace
tvoří 50% z prokázaných nákladů

Možnost využívat normativní náklady, a to
pouze v případě vlastní práce (práce
vykonaná svépomocí, kterou neprovádí ani
zaměstnanec, ani není realizována ve službě)
Materiál, práce ve službě nebo práce
zaměstnanců se vždy prokazuje
účetními doklady

PRAVIDLA 1.V. - RESTRUKTURALIZACE SADŮ V EZ
Pravidla téměř stejná jako u 1.R. , KROMĚ:

Žadatel musí být registrován na MZe jako ekologický
zemědělec (mít smlouvu s kontrolní organizací EZ, dodržovat
legislativu EZ, metodické pokyny EZ) – 10 let
1.V. od roku 2019 – v roce 2020 vyplaceny 6 příjemcům
dotace cca 4 mil. Kč, v roce 2021 požádáno o cca 11 mil.
Kč – zájem o dotační program se postupně zvyšuje
Žadatel nemusí být členem SISPO, hospodaří v režimu
ekologického zemědělství
Sazbová dotace – neprokazují se uznatelné
náklady, nejsou stanoveny normativy
Žadatelem pouze malý a střední podnik

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY (1.I., 1.R.,1.V.)

Dotované pozemky musí být v LPIS
vedeny po celou dobu 7, případně 10
let na příjemce dotace, a to bez
přerušení
Je na odpovědnosti žadatele, aby měl
zajištěno vlastnické právo k pozemkům
nebo právní důvod k užívání pozemků
po celou dobu 7 let (1.I.), nebo 10 let
(1.R., 1.V.), včetně souhlasu vlastníka
pozemku
SZIF kontroluje pouze to, zda je
příjemce dotace veden v LPIS

ZÁVĚR

Aktuální informace jsou k dispozici
https://www.szif.cz/cs/narodni-dotace

na

Informace k jednotlivým dotačním programům
Názorná příručka pro žadatele k podání žádosti
o dotaci
Názorná příručka pro žadatele k podání
dokladů prokazujících nárok na dotaci
Zásady MZe pro rok 2022 (také na webu MZe)
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