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1. ÚVOD 
 

Přenos znalostí představuje průřezové téma a jeho kvalita a rozsah zásadním způsobem 

ovlivňuje všechny oblasti, které si dává SZP za cíl. Z tohoto důvodu je také v rámci 

navrhovaných právních předpisů, upravujících přípravu nové SZP, věnován přenosu znalostí 

významně větší prostor a váha, než v předchozích programových obdobích (např. je 

vyžadována ve strategickém dokumentu zvláštní kapitola, která danou oblast rozpracovává). 

Proto také přenos znalostí bude zahrnovat naprostou většinu témat, jejichž znalost mezi 

podnikateli v zemědělství, lesnictví a potravinářství, je pro zajištění účinnosti SZP důležitá. 

V rámci všech intervencí SZP mají intervence pro zajištění přenosu znalostí zvláštní místo. 

Tyto samy nezajistí bezprostředně dosažení změn v oblastech hlavních cílů SZP 

(konkurenceschopnost, životní prostředí a sociální oblast), ale odpovídající znalosti 

a informace umožňují zajistit požadovanou účinnost ostatních intervencí. Proto se intervence 

v rámci přenosu znalostí soustřeďují na posílení toků znalostí pomocí zvyšování kompetencí 

odpovídajících aktérů (subjektů poskytujících vzdělávání a poradenství), zajišťování vazeb 

a spolupráce mezi těmito aktéry a zajištění odpovídajícího záběru témat v oblasti 

poradenství, vzdělávání a spolupráce v rámci EIP.  

SZP nabízí pro posílení přenosu znalostí zejména následující podpory: vzdělávání, 

poradenství a operační skupiny EIP. 

 

Shrnutí výsledků SWOT analýzy: 

 

Podpora v rámci těchto intervencí bude reagovat na nedostatečný přenos znalostí 

z výzkumu do praxe, nedostatečné pokrytí důležitých témat vzděláváním a poradenstvím 

(nedostatečně jsou zajištěna např. témata ve veřejném zájmu) a chybějící nástroje na 

posílení odpovídajících toků znalostí v AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System 

– Systém znalostí a inovací v zemědělství). Byl identifikován nedostatečný počet 

akreditovaných poradců v některých oblastech a tématech, kteří mohou vzhledem 

k pravidelnému vzdělávání garantovat přenos znalostí v oblastech veřejného, ale i 

soukromého zájmu (např. životní prostředí nebo konkurenceschopnost). Nízká důvěra ve 

společnosti zamezuje v dostatečné míře spolupráci mezi různými aktéry AKIS (např. 

poskytovateli výzkumu a zemědělci i mezi samotnými zemědělci), což je předpokladem pro 

efektivní sdílení znalostí a zavádění některých typů inovací a současně poradci nejsou 

dostatečně systematicky připravováni na podporu spolupráce. AKIS není schopen 

dostatečně pružně reagovat na některé nové výzvy (např. dopady klimatické změny 

v lesnictví, vývoj digitálních technologií v zemědělství). Systém přenosu znalostí 
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nedostatečně reaguje na rozdílené potřeby a kapacity znalosti získávat u velkých a malých 

podniků v zemědělství i lesnictví. 

Současně se vybrané intervence budou opírat např. o poměrně vysokou úroveň vzdělanosti 

v zemědělství vycházející ze stávajícího vzdělávajícího systému, o již zavedený systém 

akreditace poradců a poskytovatelů vzdělávání a existující systém podpory znalostí 

akreditovaných poradců. 

 

2. Legislativní rámec 
 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro 

strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské 

politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem 

(EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1307/2013. Zejména se jedná o Čl. č. 13, 72 a 102. 

Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01-29). 

Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací ze dne 19. října 2009. 

Strategie rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (dále 

jen „Strategie rezortu MZe“), schválená usnesením vlády České republiky dne 2. 5. 2016 

č. 392.  

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 (dále jen 

„Koncepce VaVaI“), která byla schválena usnesením vlády České republiky dne 3. 2. 2016 

č. 82.  

Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 (dále jen 

„Koncepce“) schválena poradou vedení č. 42/2016 dne 12. 12. 2016 

 

3. Specifické cíle naplňované navrženými intervencemi 
 

A) Podpora životaschopného zemědělského příjmu a odolnosti na celém území EU na 

podporu zajištění potravin.  

B) Posílení tržní orientace a zvýšení konkurenceschopnosti, a to i prostřednictvím většího 

zaměření na výzkum, technologii a digitalizaci. 

C) Zlepšení pozice zemědělců v hodnotovém řetězci.  

D) Přispění ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na tyto změny a udržitelnou energii. 
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E) Podpora udržitelného rozvoje a účinného řízení přírodních zdrojů, jako je voda, půda a 

ovzduší. 

F) Přispění k ochraně biologické diverzity, posilování ekosystémových služeb a zachování 

přírodních stanovišť a krajiny. 

H) Podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje ve venkovských 

oblastech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví. 

I) Zlepšování reakce zemědělství EU na společenské požadavky na potraviny a zdraví, 

včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin a dobrých životních podmínek zvířat. 

 

4. Návrhy změn v AKIS  
 

Systém přenosu znalostí a inovací v zemědělství (AKIS – Agriculture knowledge and 

Innovation System) zahrnuje organizace, které v přenosu znalostí působí, včetně jejich 

vazeb, toků informací a řízení celého systému. AKIS se netýká jenom intervencí spojených 

se vzděláváním, poradenstvím a operačními skupinami EIP, ale sehrává také klíčovou roli 

pro efektivní plnění všech intervencí napříč všemi specifickými cíli.  

 

Zasazení AKIS do institucionálního rámce v ČR: 
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AKIS lze schematicky zachytit na následujícím grafu: 
 

 

Legenda:  
 
Organizace: 
Tmavomodrá – vládní organizace 
Světle modrá – organizace poskytující výzkum a vzdělávání 
Zelená – nevládní organizace 
Hnědá poradci a dodavatelé vstupů, poskytující poradenství a vzdělávání 
Šedá – podnikatelé v zemědělství, lesnictví a potravinářství 
Oranžová – Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) 
 
Šipky vyjadřují toky znalostí/informací, pravidel.  
Zelené – vzdělávání a informace (zesílené – oboustranný tok),  
Oranžové – individuální poradenství,  
Modrá – akreditace poradců,  
Fialová – certifikace organizací poskytující poradenství – bude nově zavedená,  
Červená – spolupráce poradců s organizacemi poskytujícími výzkum, vzdělávání a 
poradenství. 
 

Fialová šipka znázorňuje nově vytvořený systém certifikace organizací, poskytujících 

poradenství, vzdělávání a výzkum, které mohou mít svoje a najímat nezávislé poradce a být 

žadateli o podporu v poradenství a vzdělávání. Tímto krokem lze zvýšit kapacitu  
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Zemědělci mohou komunikovat pouze s platformami a poradci(jen tam je oboustranný tok). 

Jak bude probíhat komunikace mezi modrými políčky? Nebo bude mít každý jiná pravidla 

hry? 

 

poradenského systému o ty poradce, kteří dosud nebyli akreditováni, a přitom mohou pro 

žadatele poradenství provádět. 

 

Přehled připravovaných změn v AKIS: 

 Certifikace poradenských subjektů (právnických nebo fyzických osob) bude 

definována v dokumentu „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů 

poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství“, který bude zveřejněn ve 

Věstníku Ministerstva zemědělství. Pravidla pro certifikační proces jsou stanovena 

normou ČSN EN ISO/IEC 17065 „Posuzování shody - Požadavky na orgány 

certifikující produkty, procesy a služby“ a dále jsou vymezena certifikačním 

schématem. Součástí dokumentu budou mj. definice, zaměření a charakteristika 

poradenské služby, systém řízení poradenské služby, požadavky na plánování 

a realizaci poradenské služby, požadavky na poradenský subjekt, atd. 

 Zavedení podpory poradenství v rámci nového SZP. 

 Rozšíření záběru současné CSV – nově Národní síť SZP. 

 Rozšíření intervence EIP o formy bez investic a oblast lesnictví (zejména podpora 

neinvestičních inovací). 

 Rozšíření výcviku poradců v oblasti měkkých dovedností (např. facilitace, řízení 

skupin, projektové dovednosti) pro nedostatečně rozvinuté formy inovací (např. 

kolektivní akce, včetně EIP skupin) různými formami výcviku a sdílení zkušeností.  

 Bude rozšířeno portfolio témat, na která budou vzdělávání a poradenství cílena tak, 

aby odpovídala potřebám efektivního zavedení intervencí SZP a aby poradci měli 

nejaktuálnější informace (mj. ochrana životního prostředí, klimatická změna a rychle 

se vyvíjející se oblast digitalizace zemědělství).  

 Pestřejší formy výcviku poradců budou podporovat hlubší spolupráci mezi výzkumem 

a praxí. 

 Zjednodušení administrace podpory vzdělávání – zjednodušení vykazování 

a zkvalitnění akcí prostřednictvím cílenějšího výběru vzdělávacích subjektů. 

 Digitalizace sektoru společně s posílením přenosu znalostí a zaváděním inovací 

v zemědělství sehrává důležitou roli při naplňování průřezového cíle SZP, kterým je 

modernizace. Zahrnuje nové digitální technologie (např. senzory vlhkosti, drony, 
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chytré hnojení a jeho monitoring, mapování terénu, traktory bez řidičů s GPS 

navigací, nanotechnologie a další).   Například informace pomocí portálů farmáře? 

 

5. SEZNAM INTERVENCÍ 
 Podpora poradenství  

 Podpora vzdělávání 

 Podpora operačních skupin EIP 

 

NÁVRH INTERVENCE – Podpora poradenství 

Popis intervence: 

Intervence bude zajišťovat podporu individuálního poskytování poradenství s různou mírou 

složitosti (od rady v případě investic do strojů až po strategické plány podniku, řešení 

konfliktů a facilitace vzniku asociací zemědělců). Intervence se tedy zaměří na podporu 

poradců v žádoucích oblastech s podporou cíleného výcviku v chybějících tématech. 

Zvýšená pozornost bude věnována ochraně životního prostředí rozšířením odpovídajících 

témat, na která bude poradenství zaměřeno. Kvalita poskytování znalostí bude zajišťována 

systémem certifikace poskytovatelů poradenství a akreditace poradců. Vyšší počet poradců 

bude dosažen změnou institucionálního nastavení poradenského systému. Bude toho 

dosaženo např. zapojením zástupců zemědělců a dalších poradenských subjektů do AKIS 

v poradenství pomocí certifikace a pravidel účasti na podporách (tj. např. minimálním počtem 

akreditovaných poradců v projektu).  

 

Nebylo by rozumnější, kdyby zemědělec dostal tu možnost, aby si sám vybral poradce a taky 

ho zaplatil? Peníze by nedostávali poradci, ale zemědělec…. 

 

Zdůvodnění intervence: 

Intervence navazuje na Koncepci poradenství (MZe 20161), na cíle EU v SZP a nařízení 

Rady, na cíle Strategie resortu Ministerstva zemědělství2 a na Směrnici MZe o akreditaci 

poradců). Naplňování Strategie resortu již zahrnuje současně i závazky k mezinárodním 

předpisům i dohodám (např. Pařížská dohoda). Intervence je zacílena na slabé stránky 

přenosu znalostí, jako jsou nedostatek poradců zapojených do AKIS v některých oblastech, 

                                                
1
 MZe. Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017-2025. Praha 2016 

2
 MZe. Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Praha 2016 
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nedostatečné využívání celého spektra poradenských metod a tím i nedostatečná podpora 

rozšiřování některých inovací (např. sociálních). Výcvik a odbornost poradců nedostatečně 

pokrývá mnohá témata odpovídající cílům SZP a tím je nedostatečně podporována efektivní 

implementace SZP. Situaci odpovídá potřeba zvýšit úroveň znalostí v zemědělství, lesnictví 

a potravinářství. 

Beneficienti jsou zemědělci a potravináři u záměru A, a zemědělci u záměru B, sdružení 

zemědělců/zemědělci, výzkumné a vývojové organizace a další aktéři rozvoje venkova 

u záměru C a poradci u záměru D a E. 

Kdo to je? 

Záměry/Aktivity (viz příloha 1): 

Záměr A. Individuální poradenství – základní 

Záměr B. Individuální poradenství – faremní plány 

Záměr C. Specializované poradenství 

Záměr D. Zřízení poradenské služby 

Záměr E. Zvyšování kompetencí poradců 

Příjemci podpory: 

Záměr A, B: Certifikované subjekty poskytující poradenské služby. 

Záměr C: Subjekty poskytující poradenské a vzdělávací služby. 

Záměr D: Certifikované a/nebo akreditované subjekty poskytující poradenství a/nebo 

vzdělávání a výzkumné organizace. 

Záměr E: Certifikované subjekty poskytující poradenské a/nebo vzdělávací služby.  

Výše podpory: 

Záměr A. Individuální poradenství: podpora je omezena horní hranicí na jednu službu – 

50 000 Kč a bude představovat 80 % způsobilých nákladů. 

Záměr B. Individuální poradenství – faremní plány: podpora je omezena horní hranicí na 

jednu službu – 80 000 Kč (v jednání). Podpora bude poskytována ve výši 100 % způsobilých 

nákladů. 

Záměr C. Specializované poradenství: podpora bude poskytnuta na základě prokázaných 

nákladů na projekt ve výši 100 % nákladů. Horní hranice na službu představuje 70 000 Kč 

(v jednání).  

Záměr D. Zřízení poradenské služby: v případě zřízení poradenské služby je tato 

podporována na základě schváleného projektu na vytvoření nové poradenské služby (např. 
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pro vznik uskupení zemědělců). Podpora bude poskytována ve výši 100 % způsobilých 

nákladů. Horní hranice na projekt je 200 000 EUR (v jednání).  

Záměr E. Zvyšování kompetencí poradců: podpora bude poskytnuta na základě prokázaných 

nákladů na projekt ve výši 100 % nákladů. Horní hranice na jeden projekt je 150 000 Kč 

(v jednání).  

Způsobilé výdaje: 

Záměr A. Individuální poradenství: náklady spojené s poskytnutím individuální poradenské 

služby (osobně) zemědělcům a potravinářům. 

Záměr B. Individuální poradenství – faremní plány: náklady spojené s poskytnutím 

individuálního poradenství, které vyústí v dokument představující faremní plán, navrhující 

využití argoenvironmentální intervence v chráněných oblastech, odsouhlasené orgánem 

ochrany přírody. 

Záměr C. Specializované poradenství: náklady na projekt, na základě, kterého se zajistí 

inovační servis pro zřízení a implementaci operačních skupin EIP nebo spolupráce 

obdobných skupin zemědělců a dalších aktérů na venkově.  

Záměr D. Zřízení poradenské služby: náklady na projekt, jehož cílem je vytvoření nového 

systému poradenství, včetně podpůrných dokumentů a výcviku poradců v nové službě (např. 

manuál, nebo výcvikový materiál), které umožní efektivně poskytovat novou poradenskou 

službu. Např. se může jednat o vytvoření celého systému pro zavedení poradenství, které 

bude podporovat spolupráci zemědělců (např. vznik společného zpracování a odbytu 

zemědělských podniků), vytvoření expertního systému a proškolení poradců, nebo systém 

poradenství umožňující tvorbu faremního plánu.  

Záměr E. Zvyšování kompetencí poradců: náklady spojené s cíleným zvyšováním 

kompetencí poradců pomocí specifických metod (např. výměna zkušeností na facilitovaném 

workshopu/na farmě, stáže, výcvik ve facilitaci, fokusové skupiny).  

Podmínky: 

U příslušných záměrů musí žadatel naplňovat podmínky certifikace. 

Projekt lze realizovat na území České republiky. 

Poradenství naplňuje alespoň jeden specifický cíl SZP. 

Možný rozsah: 
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Tabulka 1 Možný rozsah intervence 
 

Záměr Počet za období 

A) Individuální poradenství  
B) Individuální poradenství – faremní plány (počet akcí) 

4500 

C) Specializované poradenství (počet akcí) 40 

D) Zřízení poradenské služby (počet nových služeb) 5 

E) Zvyšování kompetencí poradců (dnů výcviku) 200 

 

 

NÁVRH INTERVENCE – Podpora vzdělávání 

Popis intervence 

Intervence navazuje na Koncepci vzdělávání (MZe 20143), na cíle EU v SZP a nařízení Rady 

na cíle Strategie resortu Ministerstva zemědělství4. Naplňování Strategie resortu již zahrnuje 

současně i závazky k mezinárodním předpisům i dohodám (např. Pařížská dohoda).  Kvalita 

poskytování znalostí bude zajišťována systémem poskytovatelů vzdělávání s vyšším 

důrazem na výběr kvalitních poskytovatelů vzdělávání.  Současně bude podpora vzdělávání 

cílena více na tu část zemědělství, které se dostává přenosu znalostí proporčně méně (např. 

FO a podniky s nižší rozlohou). Intervence bude také zaměřena na zajištění a zvýšení 

odbornosti lesních lektorů, propagaci vzdělávání v udržitelném rozvoji, tvorbu vzdělávacích 

materiálů a pokrytí souvisejících nákladů. V případě vzdělávání bude podpořeno efektivní 

zavedení SZP také tím, že bude rozšířen počet typů příjemců vzdělávání. Konečnými 

beneficienty jsou zemědělci, lesníci, potravináři a další aktéři venkova. 

Zdůvodnění intervence: 

Intervence je zacílena na slabé stránky přenosu znalostí, nedostatečné pokrytí všech témat 

nezbytných pro naplnění klíčových cílů SZP (naprostá většina specifických cílů) i potřeb 

identifikovaných v analýze AKIS ČR, nejen zemědělců, ale také potravinářů a lesníků. 

V případě lesníků se jedná o nedostatečný počet odborně proškolených lesních lektorů 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj, kdy poptávka veřejnosti převyšuje nabídku, a nedostatečné 

sociální a technické zázemí. Ukázal se také prostor ve zvyšování kvality při využívání 

skupinových forem předávání znalostí. Intervence se tedy zaměří na rozšíření témat 

                                                
3
 MZe. Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015-2020. Praha 2014 

4 MZe. Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Praha 2016 
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vzdělávání o oblasti dosud nedostatečně školené a tím zajistí zvyšování kvalifikace 

pracovníků v resortu. Zvýšená pozornost bude věnována ochraně životního prostředí 

rozšířením odpovídajících témat, na která bude vzdělávání zaměřeno. 

Beneficienti jsou zemědělci, potravináři a lesníci a další aktéři venkova. 

Záměry/Aktivity: 

Intervence bude členěná na dva záměry:  

A. Vzdělávací akce 

B. Informační akce 

Příjemci podpory: 

Akreditované subjekty poskytující vzdělávací a informační akce. 

Výše dotace: 

Podpora bude poskytována poskytovatelům vzdělávání na pokrytí nákladů spojených 

s pořádáním akcí s tím, že náklady budou prokazovány prostřednictvím zjednodušeného 

vykazování. Navržená výše podpory je 100 %. 

Způsobilé výdaje: 

Náklady: mzdové (lektoři, vzdělávacího subjektu), cestovní výdaje, občerstvení, výukový 

materiál a pomůcky, nákup kancelářských potřeb, propagace akcí, technické zabezpečení 

(např. pronájem sálu a informační techniky), bude zavedeno zjednodušené vykazování.  

Podmínky: 

Žadatel naplňuje podmínky akreditace Ministerstvem zemědělství. 

Projekt lze realizovat na území České republiky. 

Vzdělávání naplňuje alespoň jeden specifický cíl SZP. 

Subjekty zajišťující předávání znalostí splňují podmínky akreditace MZe - mají k plnění 

tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné 

přípravy (prokáže absolvování předepsaných vzdělávacích akcí MZe). 

Intervence se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů 

středního a vyššího vzdělávání. 
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Možný rozsah: 

Tabulka 2: Možný rozsah intervence 
 

Záměr Počet akcí (za období) 

 Vzdělávací a informační akce 1000 
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NÁVRH INTERVENCE – Podpora operačních skupin a EIP 

Popis intervence 

Intervence navazuje na Koncepci poradenství (MZe 20165), na cíle EU v SZP a nařízení 

Rady. Podpora operačních skupin EIP povede dlouhodobě zejména ke zlepšení propojení 

mezi praxí a výzkumem a také umožní postupně budovat sociální kapitál, který v českém 

zemědělství není dostatečně vyzrálý a brání v rozvoji toku znalostí, informací a zejména 

v tvorbě a šíření inovací. Jedná se v tomto případě o aktivitu iniciovanou zdola jedním 

z aktérů operační skupiny, která je facilitována zpravidla poradci v roli brokerů. V oblasti 

lesního hospodářství se bude jednat o projekty zadávané držiteli lesa výzkumným 

organizacím, které budou zavádět inovativní postupy na místních specifických podmínkách 

hospodaření. Budou podporovány projekty, které představují inovativní řešení, spadající 

svým zaměřením do vybraných specifických cílů a vedou k naplňování i obecných cílů SZP.  

Cílů bude dosaženo také snížením bariér v účasti na EIP (např. změny ve způsobech 

financování EIP, důkladnější vysvětlení procesů, podpora i spolupráce u neinvestičních 

projektů). V případě lesnictví se bude jednat o podporu projektů, jakými jsou například 

inovativní způsoby zalesňování dřevinami, které na daných stanovištích pro uspokojivě 

odrůstání vyžadují speciální postupy, o inovativní ochranu výsadby před škodami zvěří, 

využití klestu po kalamitní těžbě v rámci managementu živin pro novou výsadbu, změny 

druhové skladby břehových porostů, provenienční pokus se zamýšlenou dřevinou 

na kalamitní holině a další.  

 

Zdůvodnění intervence: 

Intervence je zacílena na vybrané slabé stránky přenosu znalostí, jako je především 

nedostatečný přenos výsledků výzkumu do praxe v zemědělství a potravinářství, 

nedostatečná podpora rozšiřování některých inovací (např. sociálních v oblasti spolupráce 

v AKIS) a nedostatečně pružná reakce současného znalostního systému na výrazné změny 

v lesnickém hospodaření, vyvolané klimatickou změnou (např. velkoplošná poškození 

smrků) a dalšími jejími průvodními jevy (např. nárůst výskytu škůdců) a nutnost zavádět 

v relativně krátkém čase nové/inovativní způsoby obnovy lesa, které by měly být 

přizpůsobeny regionálním/místním podmínkám.  

Beneficienti jsou sdružení zemědělců/zemědělci, kteří chtějí zavést inovaci, 

výzkumné/vývojové organizace, vlastníci a nájemci lesa a další aktéři rozvoje venkova.  

                                                
16

 Držitel lesa je specifikován jako vlastník či nájemce 
5
 MZe. Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017-2025. Praha 2016 
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Záměry/Aktivity: 

Záměr A. Podpora operačních skupin a EIP spojená s investicí. 

Záměr B. Podpora operačních skupin a EIP bez investic. 

 

Příjemci podpory: 

Záměr A. a B.: Zemědělci, výzkumné organizace, brokeři (poradci) a další aktéři rozvoje 

venkova, vlastník a nájemce lesa (pouze v případě záměru B). 

Výše dotace: 

Záměr A.: EIP spojená s investicí. Navržená výše podpory je 100 % vyjma investic, u investic 

50 %,  

Záměr B.: EIP bez investic. Navržená výše podpory je 100 %. 

Způsobilé výdaje: 

Náklady budou vycházet z projektu a plánu realizace EIP. 

Záměr A.: Náklady: provozní, náklady na setkání, facilitaci, analýzy, služby, na šíření 

výsledků projektu, a také náklady na investice. 

Záměr B. Náklady: provozní, náklady na setkání, facilitaci, analýzy, služby, na šíření 

výsledků projektu. 

Podmínky: 

Podpořen je schválený projekt, který naplňuje definici inovace a je předložen plán operační 

skupiny. 

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy. 

EIP naplňuje alespoň jeden specifický cíl SZP. 

Operační skupina rozšíří výsledky svého projektu zejména prostřednictvím sítě Národní sítě 

SZP. 

Operační skupina jedná na základě vnitřních postupů, zajišťujících transparentnost činnosti a 

předcházení střetu zájmů a je složena minimálně ze zástupců podnikatelského a vědecko-

výzkumného sektoru. 

Podpora se netýká již probíhajících činností. 
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Možný rozsah: 
 
Tabulka 3: Možný rozsah intervence 
 

Záměr Počet za období 

A) Podpora operačních skupin a EIP spojená 
s investicí (zemědělství a potravinářství) 

20 

B) Podpora operačních skupin a EIP bez investic 
(zemědělství, potravinářství a lesnictví) 

30 (z toho 20 v lesnictví) 

 

 

 

 

OTÁZKY K DISKUSI: 

Jaké jsou názory na výběr intervencí a jejich zaměření?
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Příloha 1: Specifikace záměrů v intervenci Poradenství  

Záměry Popis Příjemci podpory Beneficienti Výše podpory a 
způsobilé výdaje 

Cílový rozsah 
intervence 

A. Individuální 
poradenství – 
základní 

Poskytnutí individuální 
poradenské služby (osobně) 
zemědělcům a potravinářům. 
 

Certifikované 
subjekty – 
organizace 
poskytující 
poradenské služby 

Zemědělci a 
potravináři 

Podpora bude 
představovat 80 % 
způsobilých nákladů. 
Horní hranice na 
jednu službu bude 
představovat 50 000 
Kč. 

 
 
 
 
 
Počet akcí:  
4 500 

B. Individuální 
poradenství – 
faremní plány 

Poradenství, které vyústí 
v dokument představující 
faremní plán, navrhující využití 
agroenvironmentální intervence 
v chráněných oblastech, 
odsouhlasené orgánem ochrany 
přírody. 

Certifikované 
subjekty – 
organizace 
poskytující 
poradenské služby 

Zemědělci Podpora bude 
představovat 100 % 
způsobilých nákladů. 
Horní hranice je 
omezena na jednu 
službu na 80 000 Kč 
(v jednání). 

C. Specializované 
poradenství 
 

Inovační servis pro zřízení a 
implementaci operačních skupin 
EIP nebo spolupráce obdobných 
skupin zemědělců a dalších 
aktérů na venkově. 

Subjekty poskytující 
poradenské a 
vzdělávací služby 

Sdružení 
zemědělců/zemědělci, 
výzkumné a vývojové 
organizace a další 
aktéři rozvoje 
venkova  

Podpora bude 
poskytnuta na 
základě prokázaných 
nákladů na projekt a 
bude představovat 
100 % způsobilých 
nákladů. 
Horní hranice na 
službu je 70 000 Kč 
(v jednání).  

počet akcí 40 

D. Zřízení 
poradenské 
služby 
 

Vytvoření nového poradenského 
systému na specifickou službu, 
která chybí. Např. vývoj 
expertního systému nebo 
systém pro vypracování 
faremních plánů, který zahrnuje i 
výcvik poradců, pokud to 
využívání nové služby vyžaduje. 

Certifikované 
a/nebo 
akreditované 
subjekty poskytující 
poradenství a/nebo 
vzdělávání a 
výzkumné 
organizace 

Zemědělci, poradci 
 

Podpora bude 
poskytnuta na 
základě prokázaných 
nákladů na projekt a 
bude představovat 
100 % způsobilých 
nákladů. Horní 
hranice na projekt je 

5 nových 
zřízených 
poradenských 
služeb 
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200 000 EUR (v 
jednání) 

E. Zvyšování 
kompetencí 
poradců 
 

Zvyšování kompetencí poradců 
pomocí specifických metod 
(např. výměna zkušeností na 
facilitovaném workshopu/na 
farmě, stáže, výcvik ve facilitaci 
spolupráce či vedení fokusové 
skupiny). 

Certifikované 
subjekty poskytující 
poradenské a/nebo 
vzdělávací služby 

Poradci Podpora bude 
poskytnuta na 
základě prokázaných 
nákladů na projekt, 
představuje 100 % 
způsobilých nákladů.  
Horní hranice na 
jeden projekt je 
150 000 Kč 
(v jednání). 

Počet dní 
výcviku: 200 

 
 


