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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA A
INOVACE
dvě z šesti priorit PRV cílené na inovace
pouze na inovace vyčleněno 116 mil. EUR
inovativní řešení jsou podporována v
investičních operacích
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OPERACE 16.2.1 PODPORA VÝVOJE
NOVÝCH PRODUKTŮ, POSTUPŮ A
TECHNOLOGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ
PRVOVÝROBĚ
podpora
spolupráce
mezi
zemědělci
a výzkumníky, přenosu výsledků výzkumu do
zemědělské praxe
zavádění nových nebo významně zlepšených
produktů, postupů a technologií vyvinutých
ve spolupráci s výzkumným subjektem
pokrytí
provozních
výdajů
spolupráce
s možností úhrady nezbytně nutných
investičních výdajů souvisejících s podstatou
spolupráce
příklady podpořených inovací: chov HZ (systém
monitoringu chování dojnic s ohledem na
plodnost a prevenci onemocnění, chov koz, chov
KBTPM a výkrm býků, výroba kvalitnějších
krmiv), zpracování a ochrana půdy (snížení
počtu přejezdů, nižší utužení půdního profilu,
zadržení vody v půdě, snížení eroze), RV
(aplikace hnojiv a pesticidů, produkce kukuřice,
sklizeň cukrovky, pěstování špaldy).

INOVACE NA MLÉČNÉ FARMĚ
reg. č. 17/004/16210/563/000012
příjemce dotace Zemědělská akciová společnost
Lípa
spolupracující subjekty Výzkumný ústav živočišné
výroby, v.v.i. a Mendelova univerzita v Brně
částka dotace 618 733 Kč
vytvoření a aplikace systému automatického řízení
mikroklimatu k zlepšení úrovně chovného
prostředí ve stáji pro produkční krávy a eliminaci
negativních vlivů lidského faktoru na zvíře
(nahodilost úkonů, nestabilní úroveň intenzity
osvětlení ve stáji v průběhu roku aj.)
v
plně automatický systém řídící sdružené
osvětlení (aktivace umělých zdrojů osvětlení
podle intenzity přirozeného osvětlení)
v
systém kombinované ventilace (automaticky
ovládané svinovací plachty v obvodových
stěnách s využitím horizontálních ventilátorů
pro letní měsíce)
v
propojení systémů se snímacími prvky a
meteostanicí k optimalizaci stájového prostředí
v průběhu dne i celého roku při racionálním
využití elektrické energie
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IMPLEMENTACE TECHNOLOGIÍ PRO
CÍLENÉ NAKLÁDÁNÍ S VODOU V PŮDĚ
reg. č. 18/006/16210/452/000058
příjemce dotace Zemědělská akciová společnost
Mžany, a.s.
spolupracující subjekt Česká zemědělská univerzita
částka dotace 2 825 000 Kč
inovace v zakládání porostů cukrovky, kukuřice
a řepky - modifikovaný systém předseťové přípravy
půdy, lokálního hnojení a ošetřování porostu
během vegetace
v využití meziřádkových kultivátorů, nádrže na
kapalná organická hnojiva s aplikátorem, kypřiče
na zpracování půdy, vše s podporou GPS RTK
přijímačů
v nahrazení celoplošného zpracování půdy zonálním
kypřením, sloučení kypření se setím, ukládáním
hnojiva
v snížena četnost přejezdů a zhutnění půdy, podpora
rozvoje
kořenového
systému, efektivnější
hospodaření s vodou v půdě, snížení variability
porostu v rámci zón s rozdílným výnosovým
potenciálem, úspora pohonných hmot a času, vyšší
výnosy cukrové řepy a kukuřice, u řepky snížen
výsevek na jednotku plochy a snížena intenzita
zpracování půdy se zachováním výnosové úrovně
porostu
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OPERACE 16.1.1 PODPORA OPERAČNÍCH
SKUPIN A PROJEKTŮ EIP
jednalo se o novou aktivitu v rámci programového období 2014 - 2020
NOVÝ přístup k propojení výzkumu a praxe
podpora spolupráce mezi výzkumníky a zemědělskou/potravinářskou
praxí
hledají se nová, významně zlepšená, inovativní řešení problémů
EIP je realizováno prostřednictvím podpory tzv. operačních skupin
v současné době pracuje na svých projektech 13 operačních skupin
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PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VYBRANÝCH PROJEKTŮ JE MOŽNO NALÉZT V
PŘÍRUČCE OS
HTTP://EAGRI.CZ/PUBLIC/WEB/FILE/659845/BROZUR EIP WEB.PDF

8

OPERACE
4.1.1
INVESTICE
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

DO

v rámci živočišné výroby je podpora inovace
zaměřena na stavby a na technologie vybavení chovu
HZ, např. automatický
přihrnovač
krmiva,
automatické krmné boxy, automatický přiháněč
dojnic, krmné automaty a zázemí pro krmné
automaty, robotické dojírny včetně dojícího zařízení,
kamerové systémy, automatický vratový systém,
mobilní kurník atp.
v rámci rostlinné výroby je podpora inovace
zaměřena na speciální zemědělské stroje, např.
systémy řízení sekcí ramen postřikovače, sekce
rozmetadla nebo secího stroje, N-senzory pro
skenování porostu a variabilní dávkování dusíkatých
hnojiv, automatické řízení traktoru podle družicových
polohových systémů (autopilot), SyreN systém, ISO
BUS terminál atp.
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VÝSTAVBA STÁJÍ, HNOJIŠTĚ A JÍMEK,
MONITOROVÁNÍ PŘEŽVYKOVÁNÍ
SKOTU
reg. č. 16/003/0411h/671/001374
příjemce dotace: ÚSOVSKO AGRO s.r.o.
Výše proplacené dotace: 23 430 149 Kč
V rámci projektu proběhla modernizace několika farem,
včetně které bylo pořízeno 1580 ks monitorovacích
zařízení pro pohybovou a přežvykovací aktivitu dojnic
a jalovic.
v Toto monitorovací zařízení zaznamenává pohybové
a přežvykovací aktivity, které jsou významnými
vypovídacími faktory o zdravotním stavu zvířete. Přispívá
k včasnému odhalení metabolických poruch, které
mohou být předzvěstí zdravotních problémů a ke hlídání
reprodukčních fází zvířete.
v Realizací monitorovacího zařízení tak dochází k úspoře
nákladů na léky, hormony, ke zvýšení dojivosti,
prodloužení užitkovosti dojnic a v neposlední řadě ke
zlepšení welfare zvířat.
v Dojde tak rovněž k úspoře mzdových nákladů, protože
bude omezena vizuální kontrola zvířat. Všechny výše
uvedené aspekty přispívají společně ke zvýšení
efektivnosti chovu skotu.
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OPERACE 6.1.1 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ
V rámci operace nejsou specifikovány konkrétní způsobilé
výdaje.
Dotaci ve výši 45 tis. EUR bylo možné využít např. na:
Zemědělské stavby a rekonstrukce v RV i ŽV, pořízení
mobilních strojů pro zemědělskou prvovýrobu, pořízení
technologií pro RV a ŽV, zpracování vlastní produkce a její
uvádění na trh.
Analogicky tak byla podpora využitelná na obdobné inovativní
výdaje jako v operaci 4.1.1

ZPŮSOBILÝ ŽADATEL, DRUH A VÝŠE DOTACE
FYZICKÁ OSOBA/
PRÁVNICKÁ OSOBA*

• 18-40 let
• minimální zemědělská
kvalifikace (možnost
doplnění v budoucnu)
• nepodniká v
zemědělství déle než
24 měsíců před
podáním ŽOD
• (rozhodující je zápis
do EZP, i případná
působnost v jiné PO v
minulosti)

• Podpora poskytována
na realizaci
podnikatelského
plánu
• Realizace
podnikatelského
plánu 2 roky od
podpisu Dohody
• Dotace 45 tis. EUR

1. SPLÁTKA

2. SPLÁTKA

po schválení
podnikatelského plánu
a podpisu Dohody

po uplynutí 2. roku
realizace
podnikatelského plánu
(24 měsíců po podpisu
Dohody)

50 %

DOPOČET DO
ČÁSTKY 45 TIS. EUR
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OPATŘENÍ M19 LEADER – OPERACE
19.2.1
PODPORA
PROVÁDĚNÍ
OPERACÍ V RÁMCI STRATEGIE
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO
ROZVOJE
v rámci operace mohou být podporovány
inovativní projekty
v rámci operace lze v rámci Fiche dle čl. 17.1.a)
realizovat způsobilé výdaje obdobné jako
v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských
podniků
zaměření podpory pro konečné žadatele závisí
na výběru Místní akční skupiny (MAS)
MAS může prostřednictvím preferenčních
kritérií preferovat inovativní projekty
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DĚKUJI ZA POZORNOST
ING. PAVEL SEKÁČ, PH.D.
NÁMĚSTEK PRO ŘÍZENÍ SEKCE PRO FONDY
EU,VĚDU,VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ, MZE
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