Zápis z jednání pracovní skupiny podnikání na venkově dne
9.9.2015 od 13:30 hodin v Droužkovicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání moderovala Hana Dufková, odborný garant – ing. Jaroslav Brožka.
Na k účasti na pracovním jednání byla zveřejněna pozvánka na webu
http://www.maskaszk.cz/mistni-rozvojova-strategie-2014-2020/prubezneaktuality/?ftshow=381#news381, byla rozeslána pozvánka na všechny zaregistrované e-mailové
adresy (116), odesláno prostřednictvím OAK Chomutov zemědělcům.
Jednání má za cíl:
1. Předat aktuálně známé informace
2. Zaktualizovat zásobník projektů
3. Zjistit (aktualizovat) potřeby podnikatelů na venkově
4. Zjistit absorpční kapacitu území ve vztahu k PRV

1. Informace:
o
o

o
o

Hana Dufková informovala o stavu přípravy CLLD, o výši alokace (cca 34mil Kč)
Podle dostupných informací by měla být alokace vázána na vytvoření pracovních míst
(200 000 EUR = 1 pracovní místo) – dokument „PRAVIDLA, kterými se stanovují
podmínky pro výběr Strategií CLLD a stanovení alokace v rámci programového rámce
PRV“.
Členové pracovní skupiny byli informováni o aktivitách, které bude možné z PRV
prostřednictvím metody LEADER (MAS) realizovat (příloha)
Na rozdíl od „velkého“ PRV bude možné přes MAS podporovat i zemědělské stroje a
sklady obilovin a olejnin.

2. Zásobník projektů
Od roku 2012 jsou shromažďovány projekty pro období 2014 – 2020 v zásobníku projektů.
Potencionální žadatelů do něj vkládali své projektové záměry buď prostřednictvím
projektových karet nebo prostřednictvím on – line formuláře, zveřejněném na webu
www.maskaszk.cz.
Aktualizace zásobníku projektů
Byla provedena aktualizace údajů potencionálních žadatelů, kteří své záměry již v zásobníku
měli uvedené. Další záměry byly do zásobníku během jednání vloženy.
Po provedené aktualizaci zásobníku ve vztahu k PRV bylo zjištěno, že kapacita by prozatím
byla naplněna na necelých 60%.

3. Potřeby podnikatelů na venkově
Proběhla diskuse na toto téma.

Zemědělství
Vzhledem k nutnosti dodržování podmínek CC zemědělci vyjádřili potřebu a nutnost obměny
strojového parku, strojů k obdělávání půdy, strojů pro sklizeň obilovin a pícnin atd. Zároveň
vyjádřili značnou potřebu obnovy či výstavby nemovitostí (stáje, sklady pro skladování
obilovin a olejnic, sklady pro skladování objemných krmiv a steliv atd.), budování kapacit pro
zpracování produktů zemědělské prvovýroby (malé bourárny včetně prostředků pro rozvoz
masa na regionální úrovni, malá jatky, posklizňové linky, odchovny dobytka atd.)
Lesnictví
Bude znovu ještě řešeno s vlastníky lesů
Nezemědělské podnikání na venkově
Je potřeba podporovat, nicméně je podchyceno jen několik projektů. Zdá se, že se jedná o
okrajovou záležitost. K podpoře nezemědělského podnikání by mohl být využit i institut
„environmentální sociální podnik“.

4. Absorpční kapacita území ve vztahu k PRV
Proběhla diskuse. Nejvíce problémové se jeví vázanost čerpání alokace na tvorbu pracovních
míst jako povinného indikátoru výsledku.
Úkol:
Vyzvat znovu podnikatele na venkově, včetně majitelů lesů, k dopsání jejich projektových
záměrů do zásobníku. Zajistí: Kancelář MAS.

Zapsala: Hana Dufková
V Droužkovicích dne 9.9.2015

Příloha č. 1

Prostřednictvím CLLD budou podporovány aktivity podle článků Programu
rozvoje venkova
·

Článek 14
Předávání znalostí a informační akce

·

Článek 17, odst.1., písmeno a)
Investice do zemědělských podniků

·

Článek 17, odst.1., písmeno b)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

·

Článek 17, odst.1., písmeno c)
Lesnická infrastruktura

·

Článek 19, odstavec 1., písm. b)
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

·

Článek 24, odstavec 1., písm. a)
Zavádění preventivních opatření v lesích

·

Článek 25
o Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
o Neproduktivní investice v lesích

·

Článek 26
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

·

Článek 35, odst. 2., písmeno c)
Sdílení zařízení a strojů

·

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

·
·

Článek 44
Činnosti spolupráce s rámci iniciativy LEADER

Příloha č. 2
Stávající aktualizovaný zásobník projektů (ve vztahu k PRV)

žadatel

kdy

předpokládané stadium
způsobilé
rozpracov
výdaje
anosti

financ
ování

popis projektu

Gabriela
Jašurková
Mikutová

2015

ve stadiu
100 000 Kč záměru

dotace

Gabriela
Jašurková
Mikutová

2015

ve stadiu
500 000 Kč záměru

dotace

NÁKUP ROZMETAČE
HNOJE. V našem chovu
koní produkujeme hnůj,
který by byl vhodný na
hnojení zemědělské půdy
a bez rozmetače ho
nejsme schopní sami
využít.
VÝSTAVBA JÍZDÁRNY.
V našem chovu koní
bychom rádi pořádali
výstavy nebo jezdecké
hry a pro to potřebujeme
vybudovat jízdárnu. Ta by
se také využila k výcviku
koní.

dotace

NÁKUP LISU NA
KULATÉ BALÍKY. Lis
potřebujeme pro sklizeň
sena a slámy pro chov
koní. Momentálně máme
starý lis , který dosluhuje.

Gabriela
Jašurková
Mikutová

2015

Gabriela
Jašurková
Mikutová

ve stadiu
750 000 Kč záměru

1 000 000 Kč záměr

Kalinová
Libuše

2015

Jiří Čapek

2015

dotace

ve stadiu
rozpracová
100 000 Kč ní
vlastní

ve stadiu
2 500 000 Kč záměru

dotace

granulovací zařízení na
granulování koňského
hnoje
Zařízení obchodu s
prodejem regionálních
produktů na náměstí v
Klášterci nad Ohří.
Zaměření nejenom na
místní občany, ale i
turisty. Oživení náměstí a
nabídka kvalitních
produktů. Vytvoření místa
pro prodej přímo od
farmářů, včelařů z okolí.
Výkonnou sklízecí
mlátičkou nové
technologie se zajistí
kvalitní a rychlá sklizeň .
Nová technologie snižuje
poškození zrna při sklizni
na minimum a tím
zkvalitňuje vyráběné
komodity, které budou
sklízeny v optimální
dobu, aby byla
zachována potravinářská
kvalita a aby se
předcházelo ztrátám v
podobě krmné kvality
pěstované komodity.

předp. počet
vytvořených
prac. míst

1

Jiří Čapek

2015

ve stadiu
600 000 Kč záměru

dotace

Jiří Čapek

2016

ve stadiu
500 000 Kč záměru

dotace

Jiří Čapek

2015

ve stadiu
500 000 Kč záměru

dotace

Jan Bednář

Markéta
Vlachová
Markéta
Vlachová
Markéta
Vlachová
Jana
Donátová
Jan Bednář

Bc. Lucie
Křivancová

2015

2015
2015

ve stadiu
rozpracová
2 000 000 Kč ní
dotace

ve stadiu
záměru
ve stadiu
2 000 000 Kč záměru

2016

1 000 000 Kč záměr
ve stadiu
2 000 000 Kč záměru
ve stadiu
5 000 000 Kč záměru

2015

vydáno
platné
stavební
1 000 000 Kč povolení

2015

vlastní
dotace
dotace
dotace
dotace

dotace

V hospodářské budově
se vytvoří skladovací
prostor na uskladnění
vyrobených komodit a tím
se minimalizují ztráty z
prodeje v nevhodnou
dobu.
Vyrobené komodity se
posklizňovou linkou
vyselektují podle kvality.
Vyselektovaná kvalitní
komodita bude lépe
zpeněžitelná. Vytříděná,
méně kvalitní bude
sloužit ke krmným
účelům a odpad k výrobě
pelet.
Nový postřikovač
disponuje moderní
technologií, kterou zajistí
přesnou aplikaci
chemických látek, což v
konečném důsledku
ovlivňuje kvalitu vyrobené
komodity a tím se zvyšuje
možnost lepšího
zpeněžení produktu na
trhu. Další výhodou je
také větší šetrnost k
životnímu prostředí
Vybudování posklizňové
linky (čističky obilí,
dopravní cesty, silo na
obilí.)
Zlepšení kvality výroby
rostlinné produkce.
Možnost kvalitně a
nezávadně uskladnit
obilí.
Rekonstrukce stodoly za
účelem parkování
zemědělských strojů a
nákup zařízení a nářadí
na jejich údržbu
Výstavba chléva přístřešku pro dobytek
peletovací zařízení pro
vlastní potřebu
Nákup kolového traktoru
190 - 240HP
Nákup samochodného
postřikovače .
Hala na uskladnění sena.
Projektem bude vyřešen
problém s nedostatkem
uskladňovacích kapacit.
A kvalita sena zůstane
zachována i přes
nepřízeň počasí v zimním
období.

Bc. Lucie
Křivancová

Václav Raab
Václav Raab
Novotný
Novotný
Alena
Hlaváčková
Alena
Hlaváčková
Jiří Kejř
Milan Brůha
Milan Brůha
Milan Brůha
Milan Brůha
Danie Froněk
Danie Froněk
Danie Froněk
Š + Z s.r.o.
Adolf Loos

2015

vydáno
platné
stavební
1 000 000 Kč povolení

dotace

1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč
1 000 000 Kč

dotace
dotace
dotace
dotace

Hala na uskladnění sena.
Projektem bude vyřešen
problém s nedostatkem
uskladňovacích kapacit.
A kvalita sena zůstane
zachována i přes
nepřízeň počasí v zimním
období.
pořízení bourárny
(buňka) + auto na rozvoz
masa
střechy
zemědělská technika
zimní výběh pro koně

dotace

zimní výběr pro koně

dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace

traktor
posklizňová linka na obilí
sklad na obilí
traktor
stáj
střechy
smykový nakladač
teleskopický manipulátor
střecha
postřikovač
bourárna

2016

1 000 000 Kč

2016

1 200 000 Kč
5 000 000 Kč
2 000 000 Kč
3 000 000 Kč
2 000 000 Kč
1 000 000 Kč
700 000 Kč
2 000 000 Kč
1 000 000 Kč
5 000 000 Kč

CELKEM

47 950 000
Kč

Dotace
(40%)

19 180 000
Kč

záměr
záměr
záměr
záměr

záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr
záměr

