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Kulatý stůl 7. 3. 2017, MZe 
Informace pro nevládní organizace 

 
 

Poradenství v roce 2017 
 

Zpracováno Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání 
na základě výzvy Asociace soukromého zemědělství ČR 

 

 
Poradenství v roce 2017 se bude řídit schválenou Koncepcí poradenského systému Ministerstva 

zemědělství na období 2017-2025 (dále jen „Koncepce“). Cíle Koncepce jsou ve shodě se Strategií resortu 

Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 a byly stanoveny na základě 

provedené analýzy znalostního systému, která poukázala na problematické oblasti, současné 

i předpokládané potřeby i na přínos stávajícího poradenského systému, a dále na základě priorit 

poradenského systému, které byly posouzeny resortně zaměřenými nevládními neziskovými organizacemi, 

výzkumnými ústavy, Státním zemědělským intervenčním fondem, Českou akademií zemědělských věd, 

Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, odbornými útvary MZe i dalšími organizacemi podřízenými 

MZe. 

Koncepce klade zvýšený důraz na úlohu nevládních neziskových organizací (dále jen „NNO“) 

při poskytování poradenství, na zabezpečení finanční stability poradenství, nastavení kontinuity 

podporované poradenské služby a udržení komplexnosti poradenství. 

Hlavním cílem zemědělského poradenského systému pro období 2017-2025 je vytvoření uceleného 

systému resortního poradenství v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologického zemědělství, potravinářství, 

rybářství, myslivosti, vodního hospodářství a rozvoje venkova zahrnujícího všeobecné informativní 

poradenství, odborné a individuální terénní poradenství i poradenství k podpoře transferu znalostí. 

Dílčí cíle spočívají ve zvýšení významu NNO a jejich zapojení do poradenství, sjednocení úrovně a pravidel 

poradenského systému, podpoře technologického poradenství, poradenství ke Cross Compliance  

a implementace evropských předpisů na národní úroveň, posílení technologického rozvoje, inovací, 

a podpoře spolupráce formou poradenství při tvorbě vazby mezi jednotlivými aktéry, podpoře transferu 

poznatků vědy, výzkumu a inovací (dále jen „VaVaI“) do praxe a inovačního procesu včetně poradenské 

podpory podnikatelům s resortním zaměřením, dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství 

a lesnictví a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, poskytování zpětné vazby Ministerstvu 

zemědělství o poradenských potřebách cílových skupin a o dodávaných poradenských produktech 

a službách. 

Koncepce je postavena na třech pilířích zahrnujících: 

 Konzultační poradenství, jehož hlavními poskytovateli jsou NNO; jedná se o vstupní konzultace 

(telefonické, e-mailové, osobní, na místě, webové), odborné konzultace (telefonické a elektronické 

poradenství), speciální poradenství pro rostlinnou a živočišnou výrobu (semináře, výstavy, přehlídky, 

odborné publikace), hromadné konzultace (odborné semináře a workshopy, demonstrační podnik, 

farma, exkurze a polní dny); podpora z národních dotací (dotační program 9.F.e. regionální přenos 

informací), 

 Individuální poradenství poskytují právnické i fyzické osoby působící v oblasti resortní problematiky; 

poradenství podporované z PRV 2014 – 2020 zajišťují subjekty prostřednictvím poradců akreditovaných 

MZe,  

 Odborné poradenství, které je zaměřeno na přenos výsledků VaVaI do praxe a inovace, poskytují 

výzkumné organizace, NNO, Technologické platformy a spolupodílí se resortní podniky. 
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Cílem nastaveného poradenského systému je i nadále podpora přístupu zemědělské veřejnosti 

k informacím v oblasti aktivit rezortu a zajištění poradenství subjekty, které tuto činnost dlouhodobě kvalitně 

poskytují, tj. rovněž zapojit do této činnosti NNO. 

 

Poradenství v rámci Národních dotací – Dotační program 9.F.e. 

Vzhledem k tomu, že NNO mimo jiné poskytují všestrannou podporu podnikatelských aktivit, organizují 

vzdělávací, poradenskou, publikační a vydavatelskou činnost, dohlíží na odbornost vykonávaných profesí, 

je jejich činnost pro rezort MZe významná, a proto MZe v souladu s Koncepcí přenáší od roku 2017 

zajištění oblasti vstupních konzultací z Krajských informačních středisek na tyto organizace, které podpoří 

z národních dotací v rámci dotačního programu 9.F.e. Regionální přenos informací (dále jen DP 9.F.e.).  

Alokace na rok 2017 činí cca 18 mil. Kč. 

Předmětem dotace je podpora poradenství v zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných 

informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací 

mikro, malým a středním podnikům bude formou vstupních konzultací, které zahrnují telefonické,  

e-mailové, osobní konzultace, webové poradenství včetně pořádání seminářů a workshopů. Dále bude 

zajištěn provoz horké linky pro základní poradenství v krizových situacích a aktivní kontaktování zemědělců 

v daném regionu s nabídkou informací na míru, organizování seminářů. Podpora je poskytována dle čl. 21 

nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

Celý postup administrace bude upraven Metodikou k DP 9.F.e. a bude zahrnovat stanové cíle, způsob 

jejich dosažení a výběr žadatelů. Znění dotačního programu spolu s Metodikou bude uvedeno ve zpřesnění 

Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství. 

Žadateli budou moci být agrární nevládní organizace s plošnou působností a s členskou základnou 

min. 400 členů a Komora zemědělských poradců České republiky, z.s. 

Výše dotace bude do 100 % uznatelných nákladů na plán činnosti na daný kalendářní rok. 

Součástí žádosti bude mimo jiné plán činnosti, jehož obsah aktivit musí být zaměřen na systém vstupních 

konzultací a hromadných konzultací a to zejména v těchto oblastech: 

- národní a evropské podpory, 

- evidenční pravidla ve vztahu k podporám, 

- principy společné zemědělské politiky především plnění požadavků v rámci Přímých plateb 

(dobrovolné podpory vázané na produkci, greening, PPH, DZES), 

- podávání Jednotné žádosti, 

- rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, 

- ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin), 

- informace o zemědělské prvovýrobě, 

- dalších aktivity podle regionálních specifik, 

- informační podpory poradenského systému MZe, 

- informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe a jejich propagace, 

- informační podpory regionálních produktů resortní povahy. 

 

Žadatelé budou hodnoceni dle hodnotících kritérií, kterými budou výdaje na hodinu informačních aktivit 

na účastníka, počet regionů se zajištěnou dostupností poskytovaných informací, aktivační metody 

poskytování informací (exkurze, trénink v terénu, praktická cvičení – např. laboratoř/učebna, polní dny), 

spolupráce s krajskými úřady v oblasti zemědělství, zaměření činnosti a celkové hodnocení plánu činnosti. 
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Poradenství v rámci Programu rozvoje venkova – opatření M02 

Alokace pro celé programové období 2014-2020 je 4 470 977 EUR tj. cca 122 mil. Kč. 

Celý postup administrace bude upraven Pravidly pro žadatele a bude zahrnovat jak fázi uzavření rámcové 

dohody, tak celý další administrativní proces. 

Žadatelem v opatření Poradenství je v souladu s nařízením poradenský subjekt. 

Poradenský subjekt musí být vybrán na základě výběrového řízení. Odbor 12110 připraví rámcovou 
dohodu a základní strukturu zadávací dokumentace, poté bude realizováno samotné výběrové řízení 
na jednotlivé poradenské subjekty. Rámcová dohoda bude uzavřena v souladu s § 132 bod 4) „Zadání 
veřejné zakázky postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody“ zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na základě rámcové dohody bude vybrán určitý počet potenciálních 
žadatelů o dotaci – poradenských subjektů (maximálně 30 subjektů s minimálním počtem 1 subjekt/kraj) 
na programové období - 5 let. 

Účastníci rámcové dohody musí splnit základní kvalifikační předpoklady, a to: 

 mají v předmětu činnosti uvedeno poradenství či konzultační služby (doložit výpisem z příslušného 

rejstříku). 

 doloží rozpisem za  poslední 3 po sobě následující roky před podáním Žádosti o dotaci. Žadatel doloží 

počet aktivit v každém z níže uvedených typů za každý rok, které budou zahrnovat: 

- individuální terénní poradenství u klienta, tj. technologické poradenství v rezortní oblasti, případně 

poradenství zabývající se problematikou Cross compliance (povinné požadavky na hospodaření, 

dobrý zemědělský a environmentální stav půdy) nebo ozelenění nebo rezortně zaměřenou 

ekonomikou hospodaření,  

- odborné konzultace tj. odborně zaměřené poradenství menšího rozsahu (u klienta, v sídle 

poradenského subjektu) doložené evidenčním záznamem konzultací (obsahuje datum, jméno 

konzultanta, jméno nebo název tazatele a obsahové zaměření konzultace), případně jinou 

průkaznou formou.  

 musí se účastnit vzdělávacího programu poradců akreditovaných MZe, za právnické osoby se účastní 

zaměstnanci – poradci akreditovaní MZe. 

 zaměstnávají alespoň tři poradce akreditované MZe a vedené v Registru poradců akreditovaných MZe 

(doložit čestným prohlášením žadatele s uvedením jména poradce a jeho registračního čísla). Poradce 

má uzavřen pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce pouze 

s jedním poradenským subjektem (účastníkem rámcové dohody). 

 
Účastníci rámcové dohody budou vybráni na základě hodnotících kritérií. Budou preferovány zejména 

projekty poradenských subjektů: 

 kteří mají větší počet akreditovaných poradců s delší praxí v oblasti poradenství (doložit čestným 

prohlášením žadatele s uvedením jména poradce a jeho registračního čísla). 

 kteří mají větší počet akreditovaných poradců s více oblastmi akreditace (doložit čestným prohlášením 

žadatele s uvedením jména poradce a jeho registračního čísla) 

 

Poradenské subjekty, se kterými bude uzavřena rámcová dohoda, budou zveřejnění na stránkách 

MZe/SZIF a budou mít právo podat žádost o dotaci na SZIF. U těchto poradenských subjektů mohou 

zemědělci žádat o poskytnutí dotované poradenské služby. 

Součástí Rámcové dohody budou Pravidla pro operaci Poradenství v rámci PRV. Po vyhlášení kola příjmu 

žádostí na opatření Poradenství budou žadatelé (poradenské subjekty) registrovat na SZIF svoje Žádosti 

o dotaci, jež budou obsahovat seznam zemědělců, kterým bude poskytnuta poradenská služba.  
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Před vyhlášením výzvy na předkládání nabídek na rámcovou dohodu bude na webu MZe zveřejněna 

tisková informace o podmínkách příjmu žádostí v rámci opatření M02 Poradenství (informace, že limitní 

podmínkou pro předložení Žádosti o dotaci na SZIF je uzavřená rámcová dohoda s MZe). 

V Pravidlech pro žadatele budou definována preferenční kritéria, která se budou vztahovat na zemědělce 

tj. konečné příjemce poradenské služby. 

Preferenční kritéria: 

Budou preferovány poradenské služby, kde konečným uživatelem je: 

 zemědělský podnikatel hospodařící na max. 100 ha zemědělské pudy (dle LPIS) 

 mladý zemědělec 

 začínající zemědělec 

 ekologický zemědělec 

 zemědělec s živočišnou výrobou 

 zemědělec – příjemce dotace z agro-envi opatření 

 zemědělec hospodařící v LFA 

 

Předložené ŽOD budou obodovány na základě preferenčních kritérií, seřazeni sestupně a podle dostupné 

alokace bude poradenskému subjektu poskytnuta/neposkytnuta dotace. Jinými slovy, ne všechny 

poradenské subjekty, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva, se stanou úspěšnými žadateli o dotaci. 

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 80% 

způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje budou placeny se strany SZIF 4x ročně po podání Žádosti o platbu.  

Jako nejlepší varianta při nastavování mechanismu spoluúčasti 20% ze strany zemědělce, resp. diagram 

znázorňující finanční toky mezi poradcem, zemědělcem a SZIF bylo vybráno, že zemědělec zaplatí poradci 

20% z ceny faktury za poradenské služby, SZIF zkontroluje fakturu za způsobilé výdaje a po kontrole 

vyplatí poradci 80%.  

Maximální výše dotace, čerpaná na poradenské služby poskytnuté jednomu podniku (konečnému uživateli 

poradenské služby), činí 1 500 EUR/rok. Poradenské služby v této hodnotě mohou být podniku poskytnuty 

více akreditovanými poradci. 

 


