
1. Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

 

a)  Vymezení Fiche 

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření       
a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 
Podpora přispívá k naplňování Priority  3 Podpora organizace potravinového řetězce,  
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko- 
potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení    
a organizací  producentů  a  mezioborových  organizací,   podpora  má  vedlejší  efekt     
na prioritní oblast  2A Zlepšení  hospodářské výkonnosti všech  zemědělských podniků   
a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry  
účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

 
b) Oblasti podpory 

Operace je zaměřena na podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k 
vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 
Podporována bude koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě 
podnikatelského plánu spolupráce. Podpora je také určena pro společné investice na 
realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou podporované 
spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, 
společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). 
Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se týká pouze dodavatelského řetězce, který  
zahrnuje maximálně jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. 
Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě, že se činnosti  
zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli odehrávají v okruhu 75 km od  
zemědělského podniku, z něhož produkt pochází. 
Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového 
společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. 
Žadatel/příjemce dotace/spolupracující subjekty musí mít společně uzavřenou Smlouvu  
o spolupráci. Žádost o dotaci podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt 
jako celek. 
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich 
konkurenceschopnosti. 

 

c) Definice žadatele/příjemce dotace 

Uskupení minimálně dvou subjektů, které splňují definice uvedené níže a kteří mají 
Živnostenský list/Výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace. 
Uskupení žádá o podporu prostřednictvím jednoho ze spolupracujících subjektů, tj. 
žadatele; C. 
Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení jsou: 
a) Zemědělský   podnikatel,    tj.   fyzická   nebo   právnická   osoba,   která   podniká    

v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.,  o zemědělství,  ve  
znění pozdějších předpisů, splňující definici malého nebo středního podniku. 

b) Obec nebo dobrovolný svazek obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

c) Výrobce potravin nebo surovin  určených  pro  lidskou  spotřebu  definovaných  
zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových  výrobcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů, splňující definici malého nebo středního podniku. 



d) Nevládní neziskové organizace69 zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, 
které mají jednu z následujících právních forem: 

a) Spolek podle § 214 a podle § 3045 občanského zákoníku, 
b) Obecně  prospěšná  společnost  vzniklá  podle  zákona  č.  248/1995  Sb.,  

o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 
c) Ústav podle § 402 občanského zákoníku, 
d) Zájmové sdružení právnických osob vzniklé podle § 20f zákona č. 40/1964 

Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení nemůže být: 

- státní podnik. 
 

d)  Druh a výše dotace, režim podpory 

V případě výdajů na spolupráci činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace. 
V případě přímých výdajů na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského 
plánu spolupráce výše dotace činí: 

25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky 
35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky 
45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky 

Míra dotace se určuje podle největšího podniku ze spolupracujících subjektů. 
Velikost podniku žadatele/příjemce dotace/spolupracujících subjektů v uskupení bude ve 
všech případech posouzena dle postupů uvedených v Příloze I nařízení  (EU)  č.  
702/2014. 
Dotace je poskytována v souladu s podmínkami kapitoly 3.10 části II AGRI Pokynů70, s.  
92 (viz Další podmínky) Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a 
lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014-2020 (Úř. Věst. 2014/C 204/01). 

 

e)  Způsobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 a 7 obecných 
podmínek Pravidel, a na výdaje na spolupráci, které mohou být neinvestiční. 
Konkrétní položky výdajů, na které může být poskytnuta dotace a které se dále vyplňují  
do formuláře Žádosti o dotaci, a závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů 
jsou uvedeny v příloze 3. 

 
1) Výdaje na spolupráci: 

- vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem 
- Náklady  na  propagační  činnost71  KDŘ  nebo   místního   trhu  (náklady  spojené  

s propagací v médiích, náklady na tisk letáků, plakátů, reklamní tabule).72 
2) Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené  s prováděním  

podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti se společným prodejem v místní 
prodejně, společným prodejem ze dvora, společnou organizací přímého prodeje 
spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej): 
a) společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení související s projektem 

 vybavení prodejny 

 pořízení prodejního stánku 
 

69 
Pokud některá z ogranizací není zapsaná ve spolkovém rejstřtíku  (v  případě  zájmového  sdružení  

právnických osob) nebo ve veřejném rejstříku (podle zákona č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob), dokládá žadatel stanovy příslušného spolupracujícího subjektu, případně zakladatelskou 
listinu. 
70 

Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na 
období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1). 
71 

Propagační činnosti se musí vztahovat na příslušný KDŘ nebo místní trh jako celek. Podporu nelze 
poskytnout na propagační činnosti, které se vztahují pouze na jednotlivé produkty vycházející z KDŘ nebo 
místního trhu. 
72 

Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Příručkou 

pro publicitu PRV 2014-2020, která je zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv. 

http://www.eagri.cz/prv


 vybavení tržiště 

 investice do technologie na úpravu produktů k prodeji 

 investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup 
dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu není 
způsobilý) 

 společná pojízdná prodejna 

b) nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti s provozováním 
KDŘ či místního trhu (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance –  šatny, 
denní místnost, sociální zařízení) 

c) investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem (pořízení 
počítačového hardware a software) 

 

f)  Kódy způsobilých výdajů 
 

Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

035 Krátké dodavatelské řetězce – přímé náklady na konkrétní projekty 

036 Místní trhy – přímé náklady na konkrétní projekty 

037 Vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem 

038 Náklady na propagační činnost 

 

g)  Kritéria přijatelnosti 
1) Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu spolupráce73 (v 

podnikatelském plánu je uveden cíl spolupráce, konkrétní aktivity, identifikováni 
partneři spolupráce a jejich role; podnikatelský plán spolupráce dále stanoví 
harmonogram a rozpočet spolupráce; musí být popsán očekávaný přínos spolupráce; 
C. 

2) Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, které již probíhají74; C. 
3) Příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření75; D jinak C. 
4) Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty, přičemž minimálně jeden   

musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství; C. 
5) Podpora na založení a rozvoj KDŘ je poskytována pouze v případě, že do 

dodavatelského řetězce mezi zemědělcem a spotřebitelem není zapojen více  než    
jeden zprostředkovatel (mezičlánek); C. Zprostředkovatelem76 v tomto kontextu je 
subjekt, který nakoupí produkt od zemědělce za účelem jeho dalšího prodeje. 

6) V případě vytvoření nebo rozvoje místního trhu lze projekt realizovat za podmínky 
dodržení definice místního trhu77

 žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícími 
subjekty v uskupení; C. 

7) Výsledky projektu musí mít přínos pro venkovské oblasti (tj. projekt je realizován na 
území MAS); C. 

 
 

73 
Osnova podnikatelského plánu spolupráce je uvedena v Příloze 20 Pravidel 

74 
Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením k datu podání Žádosti o dotaci na MAS. 

75 
Příjemce dotace společně se Žádostí o platbu předloží také vyplněný Formulář ke zveřejnění informací o 

výsledcích   projektu   dle   závazného   vzoru,   uvedeného   v Metodice   pro   publicitu   PRV   zveřejněné  na 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz a poskytne SZIFu i Ministerstvu zemědělství souhlas se zveřejněním údajů 
uvedených v tomto formuláři vč. fotografií. Další šíření výsledků projektu může být zajištěno například článkem 
v odborném časopise, na internetových stránkách žadatele apod. 
76  

Maloobchodník může být zprostředkovatelem. Zpracovatel rovněž může být zprostředkovatelem, pokud 
nakoupí produkt od zemědělce a tím nad ním přebere kontrolu. Zpracovatel nemůže být zprostředkovatelem, 
pokud si zemědělec udrží kontrolu nad produktem během jeho zpracování a poté rozhodne o prodejní ceně 
(zpracovatel je v tomto případě pouze poskytovatelem služby zemědělci). 
77  

Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporováno pouze v případě, že činnosti zpracování a prodeje 

konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází.      
Místo vzniku produktu, tj. zemědělský podnik, z něhož produkt pochází a dále obce (tj.“hraniční obce“), které 
ohraničují daný poloměr 75 km od místa vzniku produktu, který je předmětem projektu místního trhu, stanoví 
spolupracující subjekty do Smlouvy o spolupráci. Žadatel/spolupracující subjekty v uskupení navíc  doloží 
čestné prohlášení, potvrzující radius 75 km. 

http://www.e-agri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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h)  Další podmínky 
1) Podpora musí mít motivační účinek78 v souladu s kapitolou 3.4 části I AGRI Pokynů,  

str. 22; C 
2) Dotace nebude vyplacena, pokud vůči kterémukoli ze spolupracujících subjektů v 

uskupení je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o 
protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen.  
U této podmínky se žadatel/spolupracující podnik v uskupení (podnik) chápe jako  
skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I nařízení (EU) č. 702/2014, 
včetně vazeb na zahraniční subjekty79; C. 

3) Žadatel/příjemce  dotace/spolupracující  subjekty  v  uskupení  nesmí  být  podnikem  
v obtížích ve smyslu bodu 35 odst. 15 v kapitole 2.4 části I AGRI Pokynů80, str. 11; C. 

4) Projekt může být zaměřen pouze na jedno z témat – tzn. buď na krátké dodavatelské 
řetězce, nebo na místní trhy; C. 

5) V případě, že je žadatel/příjemce dotace/spolupracující subjekt v uskupení velký 
podnik81, musí žadatel v podnikatelském plánu spolupráce navíc popsat situaci, která 
by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z 
nichž vychází82. Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané 
žadatelem při hodnocení a schvalování investic příslušným orgánem žadatele nebo 
vnitřní dokumenty, kterými se řídil. Žadatel v projektu uvede průměrnou  míru  
návratnosti realizovaných investičních projektů za poslední tři roky. Žadatel uvede 
srovnání návratnosti projektu s běžnou mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na 
další investiční projekty podobného druhu83. 

6) Spolupracující subjekty v uskupení podepíší Smlouvu o spolupráci nejpozději k datu 
podání Žádosti o dotaci na MAS; D jinak C. 

7) U všech spolupracujících subjektů uskupení jsou ve Smlouvě o spolupráci 
jednoznačně stanovené činnosti, které budou provádět v rámci projektu; C. 

8) Změny spolupracujících subjektů uskupení nejsou povoleny; C. 
9) Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující subjekty v uskupení; C. 
10) Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně nezávislé84; C. 
11) Spolupracující subjekty, které jsou mikropodnikem, malým nebo středním podnikem, 

musí dodržet příslušnou kategorii podniku (mikropodnik, malý,  střední),  kterou 
žadatel deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podání Žádosti o         
platbu (podmínka se nevztahuje na velké podniky); C. 

12) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno. V případě pozemku pod stavbou je 
přípustný    také    nájem.     Přípustné    způsoby    uspořádání    právních     vztahů   
k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo 
vybavení,  jsou:  vlastnictví,  spoluvlastnictví  s min.  50%  spoluvlastnickým  podílem 

 
78   Podpora   podle   tohoto   nařízení   se   považuje   za    podporu    s motivačním    účinkem, 
pokud žadatel/příjemce dotace/spolupracující subjekt v uskupení před zahájením prací na projektu 
předložil Žádost o dotaci.  Zahájením  prací na projektu se rozumí buď zahájení činnosti, nebo   
stavebních prací v rámci investice nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo 
služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou. Za zahájení prací 
nebo činností se nepovažují přípravné práce, tj. zpracování podnikatelského plánu spolupráce. 
79 Žadatel/spolupracující subjekty potvrzují tuto skutečnost čestným prohlášením. 
80 

Žadatel/spolupracující subjekty potvrzují tuto skutečnost čestným prohlášením. 
81 

Velkým  podnikem  se  rozumí podnik, který nesplňuje  kritéria  stanovená  v příloze I  nařízení 
(EU) č. 702/2014. 
82 

Část I kapitola 3.4 bod 72 AGRI Pokynů. 
83 

Žadatel navíc doloží čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitřní návratnost tohoto 
projektu  nad  běžnou  míru  návratnosti  uplatňovanou  daným  podnikem  v  jiných  investičních 
projektech podobného druhu. 
84 Podniky se považují za nezávislé podniky ve smyslu přílohy I nařízení (EU) č. 702/2014. 
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jednoho ze spolupracujících subjektů v uskupení či žadatele, nájem, věcné břemeno. 
Žadatel/příjemce dotace prokazuje uspořádání právních vztahů k nemovitostem při 
kontrole na místě předložením příslušných dokumentů. V případě realizace projektu   
na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným 
souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu do ukončení doby lhůty 
vázanosti projektu na účel; D jinak K. 

13) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), je podmínkou 
přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že  předložený 
záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr 
nepodléhá  dalšímu  posuzování  nebo  souhlasného  stanoviska  příslušného  úřadu 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; C. 

14) V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na        
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele uvedené v Příloze 11 
Pravidel. Doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat s příslušným úřadem 
(krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo 
si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru  na 
životní prostředí a to ani podlimitně – originál. 

15) V případě, kdy je některý ze spolupracujících subjektů velkým podnikem, musí výše 
podpory u přímých výdajů  na  konkrétní  projekty  spojené  s prováděním  
podnikatelského plánu spolupráce odpovídat čistým dodatečným  nákladům  na  
realizaci investice, a to na základě hypotetického srovnávacího scénáře se situací,     
kdy by podpora nebyla poskytnuta; C. 

16) Dotaci nelze poskytnout na nákup dopravních prostředků určených zejména pro 
osobní přepravu; K. 

17) Dotaci nelze poskytnout na činnosti spadající do oddílu 56 „Stravování a pohostinství“ 
v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE); K. 

 

i)  Seznam předkládaných příloh 
Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Podnikatelský plán dle osnovy uvedené v Příloze 20 Pravidel85. 
2) Stanovy, případně zakladatelská listina spolupracujícího subjektu v případě, že 

spolupracující subjekt v uskupení je nestátní neziskovou organizací, která není 
zapsaná ve spolkovém rejstříku (v případě zájmového sdružení právnických osob)  
nebo ve veřejném rejstříku (podle zákona č. 304/2013, o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob). 

3) Smlouva o spolupráci podepsaná v souladu se stanoveným způsobem pro 
právoplatné jednání a podepisování za všechny spolupracující subjekty -  prostá 
kopie. Smlouva o spolupráci musí obsahovat minimálně následující údaje: 

- Název projektu, 
- Identifikace žadatele (IČ, adresa, kontakty, zastoupení) – žadatel žádá o podporu 

za uskupení spolupracujících subjektů, 

- Identifikace spolupracujících subjektů (IČ, adresa, kontakty, zastoupení), 
- Stručný a jasný popis projektu spolupráce, 
- Přibližný časový plán, 
- Rozpočet, 

- Jmenování správce společných věcí, 

 
85 

V případě, že je žadatel/spolupracující subjekt v uskupení velký podnik, musí žadatel v podnikatelském plánu 
spolupráce navíc popsat situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta (viz kapitola h)  
Další podmínky, bod 7). 
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- Soupis vkladů, 
- U všech spolupracujících subjektů v uskupení jednoznačné stanovení činností, 

které budou vykonávat v rámci projektu. V případě vytvoření nebo rozvoje KDŘ  
musí být uvedena jasná identifikace zemědělského podnikatele 
zprostředkovatele a cílových spotřebitelů. V případě vytvoření nebo rozvoje 
místního trhu musí být jasně uvedeno místo vzniku produktu, tj. zemědělský 
podnik, z něhož produkt pochází a dále obce (tj. „hraniční obce“), které 
ohraničují daný poloměr 75km od místa vzniku produktu, který je předmětem 
projektu místního trhu, 

- Prohlášení spolupracujících subjektů v uskupení, že jsou vzájemně nezávislé, 
- Způsob řešení sporů, rozhodné právo a příslušný soud (pro případ sporu mezi 

stranami, který nelze urovnat smírem), 

- Postup umožňující pozměnění smlouvy. 
4) Doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v Žádosti o dotaci – prostá 

kopie. (Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané  
žadatelem  při hodnocení a schvalování investic příslušným orgánem žadatele 
nebo vnitřními dokumenty, kterými se řídí). Žadatel v projektu uvede průměrnou 
míru návratnosti realizovaných investičních projektů za poslední tři roky. Žadatel 
uvede srovnání návratnosti projektu s běžnou mírou návratnosti, kterou podnik 
uplatňuje na další investiční projekty podobného druhu. Žadatel dále doloží, že 
výše podpory u přímých výdajů na konkrétní projekty spojené s prováděním  
podnikatelského  plánu spolupráce odpovídá čistým dodatečným nákladům na 
realizaci investice, a to na základě hypotetického srovnávacího scénáře se situací, 
kdy by podpora nebyla poskytnuta. Dokládá se v případě, že alespoň jedním 
spolupracujícím subjektem je  velký podnik. 

5) Čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitřní návratnost tohoto projektu     

nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem v jiných investičních 
projektech podobného druhu86. 

6) Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu  záměru  na  životní  
prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na   
životní prostředí), nebo sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený 
záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že 
záměr nepodléhá dalšímu posuzování u projektů, u kterých je vyžadováno – prostá 
kopie; D jinak C. 

7) Čestné prohlášení žadatele/příjemce dotace, že není vyžadováno posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí) – originál, D jinak C. 

 
Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu: 
1) Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova 

na období 2014 – 2020 dle závazného vzoru, uvedeného v Příručce pro publicitu 

PRV  2014 - 2020 (zveřejněné na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz), včetně 

vyplněného a podepsaného licenčního ujednání a Souhlasu se zpracováním a  
zveřejněním  osobních údajů uvedeného v příloze této Příručky pro publicitu PRV 
2014 - 2020; D jinak C. 

 

j) Indikátory výstupů 
93102 Počet podpořených kooperačních činností 
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

 

k) Indikátory výsledků 
Závazný indikátor není stanoven. 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


84 

 

86  
Část I kapitola 3.5 bod 96 AGRI Pokynů. 

 


