Hlavní změny podmínek pro 11. kolo příjmu žádostí
Změny společné pro všechny operace





Prodloužení lhůty pro získání platného a pravomocného opatření stavebního úřadu
až k datu předložení povinných příloh.
Sloučení termínů pro předkládání příloh k výběrovému řízení a cenovému
marketingu (do 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby
nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce).
Zavedení zásobníku projektů – žádosti, které nebyly doporučeny, se zařadí
do zásobníku projektů, ze kterého mohou být vzaty do administrace podle aktuálního
zůstatku finančních prostředků.
Změna způsobu doručování dokumentů ze strany SZIF – hlavním komunikačním
kanálem je datová schránka. Dokument je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba oprávněná k přístupu k dokumentu, případně 10. den
od dodání dokumentu do datové schránky, pokud se do té doby oprávněná osoba
nepřihlásí. Pokud žadatel datovou schránkou nedisponuje, jsou dokumenty
standardně doručovány pouze na Portál farmáře.

1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce




zavedení zjednodušeného vykazování
komplexní změna podmínek Pravidel, kdy žadatelé již nebudou prokazovat
skutečně vzniklé výdaje, ale doloží splněním výsledku (harmonogram, program
akcí, prezenční listiny, fotodokumentace)
výdaje budou prokazovány prostřednictvím jednotkových nákladů dle vzorce
(celkové náklady na člověkohodinu x počet účastníků/beneficientů akce x počet hodin
trvání akce, resp. výuky)

4.3.2 Lesnická infrastruktura




Rozdělení projektů do 2 samostatných záměrů – a) výstavba nových lesních cest 1L
a 2L; b) rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L.
Záměry mají samostatný finanční rozpočet a samostatná preferenční kritéria.
V záměru b) bylo zavedeno nové preferenční kritérium „Projekt je realizován
na lesním majetku s významným zastoupením jehličnatých dřevin.“, s ohledem
na potřebu rekonstrukcí zajišťujících preventivní zpřístupnění ohrožených lesních
porostů či ke zlepšení zpřístupnění porostů již zasažených.

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců






Zkrácení doby realizace podnikatelského plánu na 2 roky od podpisu Dohody
o poskytnutí dotace (dále jen „Dohody“).
Snížení počtu splátek dotace na 2 splátky: 50 % částky dotace bude vyplaceno
po podpisu Dohody; výše druhé splátky se bude rovnat dopočtu do částky
45 tis. EUR a bude vyplacena po uplynutí 24 měsíců po podpisu Dohody.
Snížení min. bodového požadavku pro doporučení z 30 na 25 bodů.
Zavedení sankce P ve výši 50 % u kritérií, která jsou závazkem do budoucna
(zpracování vlastní produkce, výdaje nad rámec dotace, budoucí převzetí
zemědělské půdy/VDJ od zemědělce staršího 55 let, produkce citlivých komodit).
Sloučení kritérií na zpracování vlastní produkce (annex/neannex) do jednoho
kritéria a navýšení požadavku na min. příjmy ze zpracování na 100 tis. Kč.





Úprava kritéria na produkci citlivých komodit – navýšení min. požadavku
na podíl produkce citlivých komodit (u RV ze 40 % na 50 % z celkové výměry
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem/příjemcem dotace; u ŽV z 5 na 7 VDJ
jako ročního průměru)
Redukce preferenčních kritérií – kritérium na rozšíření zemědělské půdy/VDJ
a kritérium preferující projekty realizované v oblastech ohrožených suchem bylo
odstraněno – s ohledem na zjednodušení administrace.

6.4.1 Investice do nezemědělských činností


Opětovné zařazení záměru c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv.

6.4.2 Podpora agroturistiky


Bez zásadních změn.

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách


Bez zásadních změn.

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin


Bez zásadních změn.

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin


Bez zásadních změn.

