
 
 

Liberecký kraj 

resort životního prostředí a zemědělství 

 

Včelařské dřeviny a byliny jsou takové rostliny, které poskytují včelám kvalitní včelí pastvu (nektar a pyl) především v 

období, kdy je jí nedostatek. 

Program 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci v roce 2022 

Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství 

Číslo a název programu: 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce 

Účel podpory A 

• Podpora včelařství a zlepšení opylovací služby včelstev 

Výměna starých úlů (specifikace viz část N) za nové 

ke zlepšení zdravotního stavu včelstev  

Podpora výsadeb neinvazivních včelařských dřevin a 

vytrvalých bylin pro kvalitnější potravní nabídku včelstev1  

Podpora šlechtitelských chovů včel 

Účel podpory B 

• Rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy 

a krajiny (např.: vybavení a služby vedoucí k propojení 

rostlinné a živočišné produkce s cílem zvýšení organické 

složky v půdě, přechod od konvenčního k udržitelnému 

hospodaření s důrazem na hospodárné využit materiálů, 

recyklaci a úsporu energií, protierozní opatření, rozdělení 

svažitých pozemků remízem, zkvalitňování půdy – 

např. biouhlem, agrolesnictví, využití srážkových vod) 

• Zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej 

ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované 

zemědělství 

(např.: technologie zpracování, skladovací prostory, zázemí 

pro prodej, úprava budovy na prodejnu, vybavení prodejny, 

vratné bedny pro systém KPZ, zemědělská mechanizace, 

výměna zemědělských komodit) 

• Zachování a obnova krajinného rázu a venkovského 

charakteru nemovitostí 

(např.: obnova mlatových cest a alejí, drobné opravy statku, 

rozvoj rodinných farem, obnova neoplocených sadů 

původních ovocných odrůd) 

Přednostně budou podpořeny projekty komplexního charakteru 

kombinující výše uvedené oblasti.  

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Účelem podpory je trvale zlepšit, nikoli pouze udržet stávající stav 

zemědělství, včelařství a lokální produkce. 

Správce programu Odbor životního prostředí a zemědělství 

Kontaktní osoby programu 

Ing. Lenka Lánská 
(e-mail: lenka.lanska@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 629, 728 045 399) 

Ing. Tomáš Komrzý 
(e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 353, 739 541 552) 
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Odkaz na webové stránky oblasti 

podpory / programu 
https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi 

Lhůta pro podání žádosti 1. února – 29. dubna 2022 

Celkový předpokládaný finanční 

objem určený pro toto vyhlášení 

programu 

3.000.000 Kč     
Účel podpory A: 1.000.000 Kč  

Účel podpory B: 2.000.000 Kč 

Výše dotace a způsobilost výdajů programu 

Minimální výše dotace 
Účel podpory A: 10.000 Kč 

Účel podpory B: 50.000 Kč 

Maximální výše dotace 300.000 Kč  

Maximální výše dotace kraje 

ze způsobilých výdajů 

Dotace bude poskytnuta až do výše 50% z celkových  

způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 300.000 Kč. 

Maximální počet žádostí, které 

může podat jeden žadatel v této 

výzvě do programu 

1 

Způsobilé výdaje 

Výdaje související s vlastní realizací projektu: 

• služby, dodávky, stavební práce 

• Vzdělávání v souvislosti s projektem (kurzy, studijní 

materiály, poradce) a předání vlastních zkušeností z projektu 

zájemcům. Vzdělávání je vázáno na realizovaný projekt, 

nemůže být samostatným projektem. 

Nezpůsobilé výdaje 

• mzdové a ostatní osobní výdaje 

• nákup a pronájem nemovitostí 

• nákup zvířat  

• DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat  

• výdaje, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci 

projektu 

• výdaje na úpravy, které snižují ekologickou stabilitu místa 

realizace 

• silniční vozidla 

• nepropustné komunikace 

• výdaje spojené s prodejem jiné než vlastní produkce 

• výdaje na inženýrskou činnost a samostatnou projektovou 

dokumentaci bez návaznosti na realizaci projektu 

• výdaje na zřizování nových stanovišť včelstev a rozšiřování 

stávajících stanovišť s výjimkou šlechtitelských chovů včel    

• vybavení na zpracování medu, vosku a pylu, cukr, krmivo, 

léčivo (již dotované v souladu s nařízením vlády), již 

používané úly a včelařské vybavení, úhrada výdajů a ztrát, 

které vznikly v důsledku mimořádných veterinárních opatření 

a je na ně možné čerpat náhradu od státu 

https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi
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Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu s vyhlášeným programem ponížit 

celkové výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné nezpůsobilé výdaje. 

Žádosti mohou být hodnotícím orgánem kráceny o položky (popř. části položek), které nejsou nezbytné pro 

realizaci projektu a jejichž dopad na plnění účelu podpory není významný. 

Poměr výše požadované dotace a ostatních zdrojů žadatele bude u upraveného rozpočtu zachován. 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh způsobilých 

žadatelů: 

• Žadateli mohou být včelaři, zpracovatelé potravin a krmiv a zemědělci 

hospodařící v souladu se standardy DZES2 na ploše max. 150 ha, 

• Žadatel je fyzická osoba, OSVČ, nezisková organizace nebo 

mikropodnik3s 

• Žadatel nesmí využít na realizaci projektu více dotačních zdrojů 

Libereckého kraje. 

B. Omezení podpory: 

• Realizace na území Libereckého kraje 

• Realizace záměru nesmí být v rozporu s platnou územně plánovací 

dokumentací žadatel nesmí využít na realizaci projektu jiné finanční 

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje. 

• Projekty budou posuzovány v souladu s ustanovením zákona č. 

215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 

změně zákona  

o podpoře výzkumu a vývoje a v návaznosti na přímo použitelné 

předpisy Evropské unie k poskytování veřejné podpory (podpory de 

minimis, poskytování vyrovnávací platby za služby obecného 

hospodářského zájmu). 

• Podmínkou přiznání dotace je mimo jiné i to, že žadatel má ve veřejném 

rejstříku zapsány všechny zákonem stanovené údaje a listiny. 

C. Forma podpory: • účelová dotace (transfer) 

D. 
Termín realizace 

aktivit: 

1. 1. 2022  - 30. 9. 2023 

Udržitelnost projektu je 3 roky od ukončení realizace. Netýká se    

spotřebního materiálu. 

E. 

Způsob, termín 

a místo podání 

žádosti: 

Žádost musí být doručena nejpozději do 29. 4. 2022. 

 

Možné formy doručení: 

1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL (tuto formu mohou využít jen 

žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis**): 

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci 

elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech 

povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.  

a zároveň* 

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu 

PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. 

 
2 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu spočívají především v respektování pravidel protierozní ochrany  
3 Mikropodniky jsou pro potřeby tohoto programu vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat 

nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur. 
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2. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:  

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci 

elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze 

žádost bez povinných příloh 

a zároveň* 

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci 

s kvalifikovaným elektronickým podpisem*** statutárního zástupce) se 

všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ: 

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci 

elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze 

žádost bez povinných příloh 

a zároveň* 

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými 

přílohami. Adresa pro doručování:  

Krajský úřad Libereckého kraje 

odbor životního prostředí a zemědělství 

U Jezu 642/2a 

461 80 Liberec 

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje 

* Obě verze žádosti musí být totožné (jinak dojde k zamítnutí žádosti). 

**Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný 

elektronický podpis. 

*** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický 

podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických 

podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy 

F. 
Povinné přílohy 

k žádosti: 

• Textová část popisu projektu (na předepsaném formuláři). 

Zemědělský podnikatel zde uvede rozlohu půdy (ha), na které 

hospodaří k 29. 4. 2022. Jedná se o veškerou půdu (vlastní i 

pronajímanou), tedy nikoli pouze rozlohu, na které bude realizován 

projekt. 

• Fotografie dokládající stav před realizací – dostatečné pro 

zhodnocení místa a předmětu realizace – min 2 fotografie.  

• Přílohy dokládající stav před realizací a návrh výstupu projektu, např.: 

projekt, situace, nákres do mapy, je-li relevantní 

• Pro projekty, které navrhují trvalé změny v krajině nebo ve vodním 

režimu: Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností (je-

li projekt realizován na území CHKO, tak příslušného pracoviště 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) z hlediska zhodnocení 

významu projektu pro ochranu přírody a krajiny v dané lokalitě  

• Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není pozemek, kde má 

být projekt realizován, ve vlastnictví žadatele 

• Právnické osoby předloží úplný výpis z evidence skutečných majitelů, 

který není starší než 90 dnů https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik 

(netýká se právnických osob uvedených v tomto seznamu - Výjimky z 

PO) 

• Případné další doklady vyžádané správcem programu 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:454849/2021-09-14%2013:21:27.000000
https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:454849/2021-09-14%2013:21:27.000000
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G. 

Kritéria pro 

hodnocení, bodová 

škála kritérií, 

případně váhy 

kritérií:  

Vazba projektu na další aktivity v území (30% váha kritéria):  

a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních dvou letech 

zrealizovaný projekt či aktivitu……………………………………...15 bodů 

b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či v posledních 

dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další 

aktivity v území .……………………………………………………...7 bodů 

c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb…………………….0 bodů 

    

Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných 

oblastí kraje (10% váha kritéria): 

a) projekt je realizován zcela nebo převážně v hospodářsky slabé 

oblasti………………………………………………………………..15 bodů 

b) projekt je realizován zcela nebo převážně podprůměrné oblasti…..7 bodů 

c) projekt je realizován v ostatních oblastech………………...………0 bodů 

    

Úroveň zpracování projektu včetně naplnění účelu podpory (30 % váha 

kritéria):    

a) velmi vysoká...................................................................................15 bodů 

b) vysoká……………………...……………………………………..11 bodů 

c) průměrná…………………….……………………………………..7 bodů 

d) podprůměrná………….……………………………………………3 body 

e) velmi nízká……………..…………………………………………..0 bodů 

    

Hospodárnost projektu a zdůvodnitelnost položkového rozpočtu (30 % 

váha kritéria):   

a) velmi vysoká...................................................................................15 bodů 

b) vysoká……………………...……………………………………..11 bodů 

c) průměrná…………………….……………………………………..7 bodů 

d) podprůměrná………….……………………………………………3 body 

e) velmi nízká……………..…………………………………………..0 bodů 

                                                                                                                                                                                  

H. 

Harmonogram 

administrace 

žádostí: 

Konzultace žádostí 

Odbor životního prostředí 

a zemědělství 

 Ing. Lenka Lánská 

lenka.lanska@kraj-lbc.cz 

485 226 629, 728 045 399 

do 28. 4.  2022 

Příjem žádostí 

Odbor životního prostředí 

a zemědělství 

 Ing. Lenka Lánská 

lenka.lanska@kraj-lbc.cz 

485 226 629, 728 045 399 

1. 2. - 29. 4. 2022  

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor životního prostředí 

a zemědělství 
květen 2022 

Hodnocení a návrh  

na přidělení podpory 

Hodnotící komise Výboru 

životního prostředí a 

zemědělství Zastupitelstva 

LK 

červen 2022 

Projednání návrhu Rada Libereckého kraje 
červenec - srpen 

2022 

 

Lhůta 

pro rozhodnutí 

o žádosti: 

Schválení návrhu 
Zastupitelstvo  

Libereckého kraje 
srpen 2022 

mailto:tereza.pokorna@kraj-lbc.cz
mailto:tereza.pokorna@kraj-lbc.cz
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I. 

Oznámení o 

schválení/neschvále

ní podpory: 

• písemně do 15 dnů po ověření usnesení zastupitelstva kraje 

• na https://dotace.kraj-lbc.cz 

J. Právní forma: smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

• Čestné prohlášení žadatele (na předepsaném formuláři)  

• Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (u příspěvkových 

organizací navíc také kopie dokladu o zřízení bankovního účtu 

zřizovatele) 

• Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

(na předepsaném formuláři) - bude vyžádáno individuálně - v závislosti 

na účelu projektu 

Žadatel, se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v 

předchozích dvou letech, může předložit pouze čestné prohlášení o 

platnosti dříve dodaných požadovaných dokladů. Samostatně pak bude 

dokládat pouze doklady, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila 

platnost. 

 

L. 

 

Způsob 

financování: 

Po uzavření dotační smlouvy lze písemně požádat až o 75% zálohy 

z přiznané dotace, zbylá část bude vyplacena až po schválení závěrečného 

vyúčtování.  

 

M. 

 

Podmínky 

vyúčtování: 

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení 

realizace projektu v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené 

smlouvě. 

 

N. 
Ostatní: 

V případě získání dotace na výměnu starých nevyhovujících úlů za nové, 

bude příjemce dotace povinen na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace doložit doklad o komisionální likvidaci starých úlů. Za staré 

úly jsou považovány úly nerozebíratelné, s nízkým podmetem, který 

neumožňuje řádný odběr měli, tedy úly s nízkou efektivitou léčení. 

Neúplné žádosti (chybějící povinné přílohy a elektronická forma) a 

žádosti dodané po termínu uzávěrky budou z dalšího hodnocení 

vyřazeny. 

V případě poskytnutí dotace je žadatel povinen postupovat podle Zásad 

pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, Statutu 

Dotačního fondu Libereckého kraje, příslušného Vyhlášení programu 

k předkládání žádostí o dotaci a příslušné smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace.  

Kompletní informace o podmínkách poskytnutí finančních prostředků 

z Dotačního fondu Libereckého kraje naleznete na webových stránkách 

Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz 

Pozn.:  

1) Nedílnou součástí vyhlášeného programu je Hodnotící formulář (příloha č. 1), vzor Žádosti o poskytnutí dotace z 

rozpočtu LK (příloha č. 2) a Vzor veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 3).  

2) Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a poskytnutí dotace z programu nezakládá 

nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.  

 

https://dotace.kraj-lbc.cz/
http://dotace.kraj-lbc.cz/

