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Středisko financování - Farmtec

 Toto středisko vzniklo v roce 2000

 Důvod – příprava žádostí o dotaci (od programu 

SAPARD), posílení komplexnosti služeb 
Farmtecu

 Další služby: pomoci při žádosti o úvěr, 

podnikatelské plány, výpočet ekonomiky plánované 
investice

 Každý rok více jak 100 žádostí o dotaci

 Většina žádostí v rámci MZe (dále i MPO, MŽP)



Kroky administrace žádostí 1/2:

1) Zveřejnění pravidel: duben (zasíláme včetně 

vysvětlení) 

2) Příjem žádostí: červenec/srpen 2023 (portál 

farmáře, pouze žádost bez příloh, nerozhoduje časovost)

3) Zveřejnění výsledků (dle bodů žádosti: doporučený, 

zásobník, při rovnosti bodů výše dotace)

4) Doložení příloh: cca říjen/listopad 2023, 
nejdůležitější přílohy:

- Výběrové řízení (bude zveřejněná nová příručka)

- Stavební povolení (pravomocnost)



Kroky administrace žádostí 2/2:

5) Zaslání chybníku k žádosti, přílohám a 
VŘ (někdy více chybníků, hlídání termínu)

6) Podpis dohody (pečlivá kontrola – seznam 

poviností, termín do kdy ŽOP)

7) Žádosti o platbu (po zrealizování projektu, fyzická 

kontrola od SZIF, nutná publicita, před ŽOP je někdy 
změnové hlášení – parcely, změny v OR, technické řešení)

8) Lhůta vázanosti projektu (je 5 let od 

obdržení dotace, průběžné zprávy, plnění některých 
kritérií)



Změnová hlášení

 Veškeré změny musí být nahlášeny 
(možné sankce při nenahlášení)

 U některých změn povinnost nejdříve 
odsouhlasit od SZIF a až poté provést 
změnu

 Změny musí být v souladu s bodovacími 
kritérii 

 U větších stavebních investic se nelze 
vyhnout změnám technického řešení



Změna technického řešení

 Změna rozpočtu- dodatek ke smlouvě

 Hranice pro podstatnou změnu:

- 10 % suma více/méně prací u dodávek

- 15 % suma více/méně prací u stavby

 Příklad: změna typu okna, změna z 20 tis. na 15 
tis., v dodatku (- 5 tis.) ale suma změn 35 tis.

 Prevence změn: kvalitní projektová 
dokumentace a položkový rozpočet



Bodovací kritéria:

 Snaha o dosažení co nejvíce bodů x 
zvážení zdali kritérium žadatel skutečně 
splňuje

 S žadatelem toto pečlivě konzultujeme

 Kontrola kritéria SZIF při chybníku nebo 
při žádosti o platbu (toto kritérium již uvedeno 

v dohodě)

 Některá kritéria povinnost plnění celou 
dobu lhůty vázanosti



Kritérium – Zpracování 
vlastních zem. produktů:

 Musí být vazba na projekt (výkrm kuřat –

porážkové kontejnery, nosnice – vaječná melanž)

 Tržby min. 200 tis. Kč/rok po dobu 2 
let po žádosti o platbu

 Nutno zkonzultovat si požadavky 
(hygiena, veterina) dopředu

 Možno si podat samostatnou žádost o 
dotaci , opatření „zpracování“



Kritérium „brownfield"

 Žádost na VÚMOP zdali stavba 
splňuje zařazení do „brownfield“ 

 S žádostmi na VÚMOP máme velké 
zkušenosti, našim žadatelům 
pomáháme

 Špatný  technický stav (mj. stav 
střechy), opuštěnost, náletová 
vegetace



Další obecná bodovací kritéria 

 Sociální pojištění 2022 v přepočtu na 
100 ha zem. půdy

 Registrace v ekologickém zemědělství

 Žadatel mladý zemědělec do 40 let

 Členství v organizaci producentů

 Žadatel spolupracuje s potravinovou 
bankou



Další obecná bodovací kritéria 

 Žadatel je sociálním podnikem

 Předmět projektu navazuje na operaci 
16.1.1. Podpora operačních skupin a 
projektů EIP

 Žadatel vyrábí energii z obnovitelných 
zdrojů energie (tepelná čerpadla, BPS, kotle na 

biomasu, FVE, větrné a vodní elektrárny)

 Žadatel splňuje definici mikro nebo 
malého podniku

 Příjmy ze zemědělské prvovýroby min. 
50 %



Specifická kritéria - drůbež

 VDJ na 1 ha zem. půdy 

 Projektem dojde k navýšení 
ustájovacích míst o min. 15 %

 Projektem dojde k navýšení biologické 
bezpečnosti chovu (oplocení, dezinfekce vozidel, 

hygienická smyčka)

 Výdaje ze kterých je dotace ve výši:



Specifická kritéria - drůbež

 v projektu výdaje jež budou součástí 
integrovaného povolení  (dosažení 

vyšší úrovně ochrany ŽP)

 Součástí projektu technologie snižující 
emise NH3



Specifická kritéria – welfare
drůbeže



Opatření PRV – chovatelé drůbeže

 Žádosti červenec/srpen 2023:

A) Investice do zemědělských podniků

B) Investice do zpracování zemědělských 
produktů

 Žádosti říjen 2023:

A)Technologie snižující emise GHG a NH3

- Úprava jímek (zastřešení plynojemem), technologie 

snižující emise z ŽV



Investiční dotace - FVE

 Národní plán obnovy (MPO)

- Příjem žádostí byl do 30.11. 2022, FVE jenom 

na střeše, FVE do 1 MW

 RES+ (MŽP)
- FVE do 1 MW příjem žádostí do 15.3. 2023, 

FVE na ploše nebo kombinace plocha + střecha

!!! U obou variantách se předpokládá v letošním 
roce další vyhlášení výzvy !!!

- vždy povinná příloha: smlouva o připojení 



foto – středisko financování
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