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Možnosti intervencí,
jak posílit
bioekonomiku v regionech

Ekonomická fakulta – členové řešitelského týmu jsou součástí
• pracovní skupiny ke specifickému cíli „Podpora zaměstnanosti, růstu,
sociálního začlenění a místního rozvoje ve venkovských oblastech včetně
biohospodářství a udržitelného zemědělství“;
• skupina byla zřízena v souvislosti s přípravou strategického plánu nové
Společné zemědělské politiky (SZP) 2021+;
• v rámci aktivit v pracovní skupině byla již na podzim 2018 připravena
analýza situace, která na vybrané problémy venkova upozorňuje;
• byla vytvořena teorie změny, ze které vyplývají možná řešení problémů
s návrhem možných typů intervencí.

Teorie změny opatření MZE a MMR

Problém
Nízká úroveň
diverzifikace

Podpora v období
2014 - 2020

Příčiny

PRV 2014 – 2020: Opatření
M06 – Rozvoj
zemědělských podniků a
podnikatelské činnosti
přispívá k
diverzifikaci, vytváření a
rozvoji malých podniků,
jakož i pracovních míst

Jiné stabilní zdroje příjmu
(prodej zemědělské
produkce, podpory SZP, jiné
příjmy vzniklé mimo
zemědělské podnikání)

Kapitálová náročnost
podmiňující spuštění
další podnikatelské
aktivity

Převládající
chování/reakce
zemědělců

Vyšší míra diverzifikace u
právnických osob (PO) nežli
u fyzických osob (FO).

Nutná změna

Prvek intervence

Intervence

Snížit závislost na přímých zdrojích
příjmů (např. důchodové podpory) a
podpořit diverzifikaci nebo založení
podniku jako tvorbu nového zdroje

Podpora zahajování činnosti malých a
středních průmyslových podniků a
služeb na venkově

Podpora
podnikání na
venkově

Diverzifikace vyžadující Usnadnit (podpořit) přístup ke
kapitálově náročnější
kapitálu, k úvěrům
technologie provádějí
většinou větší podniky,
(OZE), menší podniky –
potřebují podporu,
protože se spíše
pouštějí do kapitálově
o něco méně
náročných diverzifikací

Možnost
podpory
21+

SZP diverzifikace
LEADER
MPO –

Podpora diverzifikace
Podpora
podnikání na
venkově

MPSV -

Podpora diverzifikace

Podpora
podnikání na
venkově

Dotace úroků z úvěru

PGRLF

Poradenství a vzdělávání
v oblasti žádosti o úvěr, atd.

Poradenství a
vzdělávání

SZP diverzifika
ce
LEADER
vzdělávání
i
mimozem
ědělská
témata
(např.
zpracování
žádostí,
finanční
analýzy,

Navržené intervence
Typ intervence
Intervence
1. Cíle (výstupové, výsledkové,
specifické )

1. Velikost podpory

Založení činnosti mladého zemědělce
a venkovských podnikatelských startupů
Podpora podnikání – investice do nezemědělských
činností
R.32: Rozvoj biohospodářství na venkově: počet
biohospodářských podniků vytvořených s využitím
podpory
Další indikátory SZP 2021+
(pro tyto indikátory nemáme precedens cílových hodnot
v současném PRV)
SZP 21+ dle Čl. 69 umožňuje max. jednorázovou podporu
100 tis. EUR + finanční nástroje
Lze předpokládat, že ČR bude nově rozdělena do 3
kategorií regionů:
i) Méně rozvinuté (SV, SZ, Střední Morava a
Moravskoslezsko)
ii) Přechodové (SČ, JZ, JV),
iii) Více rozvinuté regiony

[1] The bioeconomy comprises those parts of the economy that use renewable biological resources from land and sea – such as crops, forests, fish, animals and micro-organisms – to produce food, materials and energy.

The Bioeconomy clearly fits and contributes to these three strategic priorities:
•it can help tackle grand challenges regarding food and energy that require an open innovation approach, with close collaboration among all stakeholders;
•it is open science as it promotes research across disciplines and borders;
•it is open to the world because it promotes research across the EU and outside the EU borders and cooperation at a global scale to tackle global challenges.

Navržené intervence
Typy intervence

Spolupráce

intervence

LEADER – podpora implementace projektů v rámci SCLLD

1. Regionální vymezení (národní úroveň nebo vymezené
oblasti).

Komunitně vedený místní rozvoj
- Vytvoření pracovních míst pro nový podnik v rámci biohospodářství a diverzifikace
venkova
Podpora se poskytuje na projekt. Výše podpory může činit až 100 % způsobilých
výdajů, a to v závislosti na pravidlech pro State aid.
Míra spolufinancování: max. 80 % EZFRV.
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 2 mil. Kč na
projekt.
Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na
projekt.

1. Velikost podpory (na 1 ha, nebo na projekt – podíl
veřejných zdrojů, maximální výše podpory atd.).

Návrhy z dnešní diskuze je možné předložit pracovní skupině!
Děkujeme za pozornost!

