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Odpovědi na dotazy žadatelů o dotaci v rámci  
Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 

 
 
 

1. Je možné v rámci Fiche č. 2 podat žádost o  poskytnutí dotace na 
vybudování  pastevních areálů? 

 
Fiche č. 2 – Pestrý venkov má hlavní opatření ( III. 1. 1. – Diverzifikace 
činností nezemědělské povahy ) a vedlejší opatření ( I. 1. 1. 1. – 
Modernizace zemědělských podniků). Budování pastevních areálů je 
možné v rámci vedlejšího opatření.  
Podle Pravidel PRV musí každý projekt realizovaný v rámci Fiche 
čerpat více než 50 % způsobilých výdajů z hlavního opatření.  
V tomto případě lze tedy žádat o dotaci na budování pastevních 
areálů, ale pouze jako „doplněk“ realizace hlavního opatření.  

 
2. Je možné v rámci SPL podat Žádat o dotaci na vybudování 

moštárny? 
  

 Ano, v rámci Fiche č. 2 – Pestrý venkov, jejíž hlavní opatření III. 1. 1. – 
Diverzifikace činností nezemědělské , záměr a) Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy umožňuje realizaci moštárny. 
Realizaci moštárny je možno realizovat pouze v režimu podpory „de 
minimis“. 

 
3. Mohou dva žadatelé z jedné obce podat každý svou Žádost o 

dotaci na stejný předmět dotace? Jedná se o pořízení technologie 
na výrobu peletek. 

  
 Ano, mohou. 
 
4. Pokud bude chtít žadatel realizovat v rámci Fiche č. 2 ( Hlavní 

opatření III. 1. 1., záměr d)) nákup technologie pro výrobu 
peletek, je možno do způsobilých výdajů zařadit nákup pozemku, 
který bude sloužit k pěstování hmoty pro stroj na výrobu 
peletek? 

 
 Ne, v tomto případě nákup pozemku nelze zařadit do způsobilých 

výdaj. Nákup pozemku lze podpořit pouze v souvislosti s výstavbou 
provozovny.  
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5. Je způsobilým výdajem poplatek za vynětí ze zemědělského 

půdního fondu? 
 
 Ne, poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu nelze 

zahrnout do způsobilých výdajů. 
 
6. Musí žadatel o dotaci – fyzická osoba, v rámci Fiche č. 3 – 

opatření III. 1. 3. 2., předkládat jako povinnou přílohu k Žádosti 
o dotaci „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či 
středních podniků“, jestliže spadá do kategorie mikropodniku? 

 
 Ano, tato příloha je povinná i pro žadatele, který spadá do kategorie 

mikropodniků.  
 
7. Jaké kroky musí provést žadatel o dotaci – obec, jehož 

zastupitelstvo neschválilo podepsání Dohody o poskytnutí 
dotace u Žádosti o dotaci, která byla schválena ke 
spolufinancování   

  
 Jsou dvě možnosti: 

a)  Zástupci obce se nedostaví ve stanoveném termínu k podpisu 
Dohody – administrace bude ukončena s tohoto důvodu,  

b) Žadatel doručí na RO SZIF vyplněný formulář „Oznámení o 
stažení žádosti“, kterí je ke stažení na www.szif.cz. V tomto 
případě musí přiložit doklad, že osoba, která toto oznámení 
podepsala je oprávněna jednat jménem žadatele.  

 

Tyto odpovědi na dotazy byly zpracovány na základě konzultací, které 
byly poskytnuty potencionálním žadatelům o dotaci v rámci Strategického 
plánu LEADER pro období 2009 – 2013. 
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