Opatření III.1.2.

Opatření III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší
velikosti – mikropodniků1, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem
opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury
nezemědělských aktivit. Podpora je určena v rámci záměru a) na zakládání nových
mikropodniků v oblasti výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné
výroby. V rámci záměrů b), c), d) bude podporována nová výstavba a modernizace zařízení na
výrobu a využití energie z biomasy. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.
Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Záměry
a) zakládání a rozvoj mikropodniku
b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla
a elektřiny
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Definice příjemce dotace
záměr a) - fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro
zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
záměry b), c), d) - fyzické a právnické osoby (i bez historie), které podnikají v zemědělské
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků;
v rámci záměru b) může být příjemcem i skupina osob sdružená smlouvou o sdružení dle §
829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
která je ze 100 % tvořena fyzickými a/nebo právnickými osobami, které podnikají
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, pokud smlouva o sdružení splňuje následující podmínky:
a) je ve smlouvě o sdružení uveden jeden účastník, který v zájmu sdružení
zastupuje ostatní účastníky (vystupuje jako žadatel za účastníky
sdružení) včetně převzetí plnění ze strany SZIF
b) za závazky vzniklé jednáním v zájmu sdružení odpovídají všichni
účastníci společně a nerozdílně
c) účastníci se zaváží dodržovat podmínky smlouvy po dobu vázanosti
projektu na účel
1

Dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o
blokových výjimkách), Úř. věs L 214, 9. 8. 2008, s. 3, ,je mikropodnik definován jako podnik, který zaměstnává
méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil.€.
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Žadatelem nemůže být:
- větší podnik než mikropodnik
- obec, svazek obcí
- státní podnik
- nezisková organizace (tím se rozumí subjekt, který není založen za účelem podnikání dle
odstavce 3 a 8 § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů)
- zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční
právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR
Kritéria přijatelnosti
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel IV.1.2.
Projekt je realizován na území působnosti MAS; C.
Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2.; C.
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi; C.
Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C.
V případě záměrů b), c) a d) musí převažující činnost žadatele spadat do oblasti
zemědělské výroby; C.
6) Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na
trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES (tím se rozumí, že výstupní
produkt nesmí být uveden v této příloze, ani energie či palivo vyrobené v rámci záměrů
b), c) a d) nesmí sloužit převážně k produkci, zpracování či uvádění na trh těchto
produktů); C.
7) Projekt v záměru a) se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE): B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský
průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb); C.2
1)
2)
3)
4)
5)

Závazné podmínky pro vedlejší opatření
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1) Žadatel musí splňovat definici mikropodniku dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č.
800/2008 ze dne 6. srpna 2008; C.

Další podmínky
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
2

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je dostupná na internetových stránkách Českého statistického
úřadu.
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1) Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců, resp. 36 měsíců (není-li v příslušné
Fichi stanoveno méně); C.
2) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody; C.
3) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho
realizaci po dobu vázanosti projektu na účel; D.
4) Žadatel (v případě sdružení všichni jeho účastníci) nečerpá finanční prostředky na
výdaje, pro které je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního
rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie; C.
5) Žadatel musí zůstat mikropodnikem i ke dni podání Žádosti o proplacení; C.
6) V případě, kdy je předmětem preferenčních kriterií tvorba nových pracovních míst,
pak období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených
pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a
běží po dobu lhůty vázanosti projektu na účel – viz příloha A společných příloh pro
všechna Opatření; C.
7) Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy
k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje
žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví
nemovitostí, kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém
objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně
pět let od data podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data
podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný
souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu; D
jinak C.
8) V případě záměru c) je možné spalovat pouze čistou biomasu bez přídavku fosilních
paliv či jiných materiálů; C.
9) Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či
provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel; C.
Druh a výše dotace:
Projekty musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise (ES) č.800/2008 ze dne 6. srpna
2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)3.
Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou
činnost.
Maximální výše dotace v záměru b) činí 30 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace. Pokud žadatel v rámci tohoto záměru uplatňuje pouze způsobilé výdaje v kódech 507,
508 a s těmito výdaji související výdaje v kódech 299, 285, 286, 287 a 288, použije se
maximální procento dotace jako pro záměry a), c) a d).
Maximální výše dotace v záměru a), c) a d) činí:
Region

2007-2010

2011-2013

CZ 02

Střední Čechy

60 %

60 %

CZ 03

Jihozápad

56 %

50 %

CZ 04

Severozápad

60 %

60 %

3

Úř. věst. L 214, 9. 8. 2008, s. 3
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CZ 05

Severovýchod

60 %

60 %

CZ 06

Jihovýchod

60 %

60 %

CZ 07

Střední Morava

60 %

60 %

CZ 08 Moravskoslezsko
60 %
60 %
Míra dotace je stanovena na základě rozhodnutí Komise č. N 510/2006 schváleného dne
24.10.2006.
Pro stanovení maximální výše dotace je rozhodující místo realizace projektu. V případě více
míst realizace projektu, je brána jako maximální míra dotace nejnižší procentní sazba.
Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna
2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) – viz příloha E
společných příloh pro všechna Opatření.
Uživatelská příručka a vzory prohlášení jsou k dispozici na internetových stránkách SZIF.
Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt.
Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrojů.
Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování
Výdaje v tomto opatření jsou způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly4 a byly skutečně
uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.
Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1
Obecných podmínek (nevztahuje se na financování formou leasingu).
Záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku
-

-

-

4

rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na provozovny určené pro
zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (rozšíření, přestavba, inovace) včetně
nezbytného zázemí pro zaměstnance - stavební materiál, stavební práce, bourací práce,
rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství,
technická zařízení staveb
nová výstavba objektů pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně
nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce,
rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství,
technická zařízení staveb
úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (odstavná stání, úprava povrchů pro
skladové hospodářství v oblasti výroby, řemesel, obchodních a jiných služeb, účelové
komunikace, oplocení)
nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji
mikropodniků
nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek)
Vznikem výdajů se rozumí datum uzavření smlouvy s dodavateli nebo datum vystavení objednávky.
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-

nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem

Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
-

-

-

-

úprava povrchů v areálu bioplynové stanice - odstavná stání, úprava povrchů pro skladové
hospodářství, účelové komunikace, oplocení (stavební materiál, stavební práce, bourací
práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu
příslušenství)
skladovací kapacity vstupního materiálu
technologie homogenizace a hygienizace
fermentační technologie včetně fermentoru
plynové hospodářství
kogenerační jednotka s příslušenstvím včetně příslušné provozní budovy
rozvody tepla pro vlastní technologii
rozvody odpadního tepla pro další využití
elektroinstalace a vyvedení výkonu
technologie odsíření
skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu (včetně odvodnění)
technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel:
technologie odsíření, technologie pro snížení obsahu CO2, případně dalších nežádoucích
příměsí, technologie pro hrubé sušení bioplynu, technologie pro další využití
odstraněného CO2 (např. k pěstování biomasy)
veřejná plnící stanice: kompresory, odlučovač olejových kapek a kondenzátu,
chladič/sušička včetně regenerace adsorbentu/čistička plynu, tlakový zásobník stanice,
výdejní stojan, zařízení pro kontrolu kvality plynu (analyzátor CO2 a CH4, měření vlhkosti
plynu a tlaku), zařízení na odorizaci plynu, plynová přípojka na přívodní straně, strojovna
kompresoru a armatur, prostory a zázemí pro obsluhu, přístřešek pro zásobník, přístřešek
pro výdejní místo, příjezdová komunikace
montáž a zaškolení obsluhy

Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované
výroby tepla a elektřiny
-

-

-

rekonstrukce a modernizace či přestavba stávajícího objektu na kotelny a výtopny na
biomasu (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní
technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb)
nová výstavba objektu kotelny a výtopny na biomasu (stavební materiál, stavební práce,
bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu
k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb)
úprava povrchů v areálu zařízení (odstavná státní, úprava povrchů pro skladové
hospodářství a produkci, účelové komunikace, oplocení)
sklad paliva
doprava paliva do kotle
kotel (kotle) s příslušenstvím
odprášení kotle – čištění spalin
zařízení na výrobu elektřiny
vyvedení výkonu, elektroinstalace (elektroinstalace, kabeláž, rozvodna, transformátor)
rozvody tepla
řízení provozu
montáž a zaškolení obsluhy
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Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
-

-

-

rekonstrukce a modernizace či přestavba stávajícího objektu na zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky
základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení
staveb)
nová výstavba objektu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (stavební materiál,
stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve
vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb)
úprava povrchů v areálu zařízení (odstavná státní, úprava povrchů pro skladové
hospodářství a produkci, účelové komunikace, oplocení)
technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy
technologie dezintegrace biomasy
technologie sušení biomasy
technologie mixování a úpravy biomasy
technologie lisování
technologie úpravy a expedice produktu
elektroinstalace
montáž a zaškolení obsluhy

Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry:
-

-

projektová dokumentace: zadávací řízení
technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový
rozpočet, stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby
nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který
žadatel dokládá jako povinnou přílohu k Žádosti o dotaci; pokud při podání Žádosti o
proplacení budou doloženy účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je
částka uvedená ve znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka)
nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který
žadatel dokládá jako povinnou přílohu k Žádosti o dotaci; pokud při podání Žádosti o
proplacení budou doloženy účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je
částka uvedená ve znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka)
- v případě, že se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí být vyjasněn
vztah k pozemku, na němž stavba stojí/ke stavbám, které se případně na pozemku
nacházejí (v souladu s bodem 7 kapitoly Další podmínky)
- dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se
takto nakoupená nemovitost stane výlučným vlastnictvím žadatele

Způsobilé výdaje
Záměr a) zakládání mikropodniku a rozvoj existujícího mikropodniku
Kód
279

Způsobilý výdaj
Rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na provozovny určené pro
zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (rozšíření, přestavba, inovace) včetně
nezbytného zázemí pro zaměstnance
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287

Nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
(včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance)
Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny
Nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji
mikropodniků
Nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíly SPL
Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíly
SPL
Projektová dokumentace
Technická dokumentace
Nákup staveb v souvislosti s projektem

288

Nákup pozemků v souvislosti s projektem

280
281
282
283
284
285
286

Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
Kód
289
290
291
292
293
294
295
529
296
297
298
299
285
286
287
288
525
508

Způsobilý výdaj
Úprava povrchů v areálu bioplynové stanice
Skladovací kapacity vstupního materiálu
Technologie homogenizace a hygienizace
Fermentační technologie včetně fermentoru
Plynové hospodářství
Kogenerační jednotka s příslušenstvím včetně příslušné provozní budovy
Rozvody tepla pro vlastní technologii
Rozvody odpadního tepla pro další využití
Elektroinstalace a vyvedení výkonu
Technologie odsíření
Skladovací kapacity výstupu kapalné a pevné frakce digestátu (včetně odvodnění)
Montáž a zaškolení obsluhy
Projektová dokumentace
Technická dokumentace
Nákup staveb v souvislosti s projektem
Nákup pozemků v souvislosti s projektem
Technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel
Veřejná plnící stanice

Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované
výroby tepla a elektřiny
Kód
300
301
302
303
304
305
306
307

Způsobilý výdaj
Rekonstrukce a modernizace či přestavba stávajícího objektu na kotelny a výtopny na
biomasu
Nová výstavba objektu kotelny a výtopny na biomasu
Sklad paliva
Doprava paliva do kotle
Kotel (kotle) s příslušenstvím
Odprášení kotle – čištění spalin
Zařízení na výrobu elektřiny
Vyvedení výkonu, elektroinstalace
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308
309
299
285
286
287
288
509

Rozvody tepla
Řízení provozu
Montáž a zaškolení obsluhy
Projektová dokumentace
Technická dokumentace
Nákup staveb v souvislosti s projektem
Nákup pozemků v souvislosti s projektem
Úprava povrchů v areálu zařízení

Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Kód
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
299
285
286
287
288

Způsobilý výdaj
Rekonstrukce a modernizace či přestavba stávajícího objektu na zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv
Nová výstavba objektu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Úprava povrchů v areálu zařízení
Technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy
Technologie dezintegrace biomasy
Technologie sušení biomasy
Technologie mixování a úpravy biomasy
Technologie lisování
Technologie úpravy a expedice produktu
Elektroinstalace
Montáž a zaškolení obsluhy
Projektová dokumentace
Technická dokumentace
Nákup staveb v souvislosti s projektem
Nákup pozemků v souvislosti s projektem

Závazný přehled maximálních hodnot některých Způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem pro jednotlivé položky
rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu
podpisu smlouvy s dodavatelem.
Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
Položka
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace při výstavbě
bioplynové stanice o instalovaném elektrickém výkonu do 500 kWe
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace při výstavbě
bioplynové stanice o instalovaném elektrickém výkonu 500 - 1000
kWe
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace při výstavbě
bioplynové stanice o instalovaném elektrickém výkonu nad 1000
kWe
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Maximální cena
150 000 Kč/kWe
120 000 Kč/kWe
100 000 Kč/kWe
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Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované
výroby tepla a elektřiny
Položka
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace při výstavbě kotelny
o instalovaném tepelném výkonu do 100 kW
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace při výstavbě kotelny
a výtopny o instalovaném tepelném výkonu nad 100 kW

Maximální cena
20 000 Kč/kW
12 000 Kč/kW

Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Položka
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace při výstavbě
zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Maximální cena
20 mil. Kč/(tuna/hod)

Způsobilé výdaje společné pro všechny záměry:
Způsobilý výdaj
Projektová dokumentace
Technická dokumentace

Limit
20 000 Kč
80 000 Kč
10 % ze způsobilých
výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
10 % ze způsobilých
výdajů, ze kterých je
stanovena dotace

Nákup staveb v souvislosti s projektem
Nákup pozemků v souvislosti s projektem

Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování
-

nákup použitého zařízení
nákup mobilních dopravních prostředků a mobilních strojů5

Formy financování
-

bezhotovostní platba
hotovostní platba
věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace
leasing

Seznam předkládaných příloh
Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci;C

5

Za mobilní stroje jsou považovány stroje, které se za účelem výkonu práce pohybují vlastním pohonem z místa
na místo (mimo provozovnu), a dále stroje, které jsou při práci nesené/tažené mobilním strojem.
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1) Jeden výtisk projektu dle závazné osnovy v příloze A tohoto Opatření v písemné i
elektronické podobě (na datovém nosiči CD ve formátu *.doc,*.pdf ) - originál.
2) Smlouva o sdružení v případě, že žadatel žádá jménem sdružení vzniklého podle § 829
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (originál nebo
úředně ověřená kopie). Smlouva musí obsahovat podrobnou úpravu práv a povinností
jednotlivých účastníků sdružení vztahujících se k projektu.
3) Čestné prohlášení dle závazného vzoru v příloze B tohoto Opatření (originál). Je-li
žadatelem sdružení, předloží tuto přílohu všichni jeho účastníci.
4) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků dle vzoru
v příloze F společných příloh pro všechna Opatření – originál.
5) Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem (u fyzických osob včetně přílohy č. 1) za
poslední uzavřené zdaňovací období předcházející roku podání Žádosti o dotaci (neplatí v
případě zakládání mikropodniku) – prostá kopie.
6) V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze
projekt realizovat - originál nebo úředně ověřená kopie, možno vrátit žadateli.
7) V případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby
nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak „Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno
stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu“ (viz příloha C
společných příloh pro všechna Opatření) doporučuje se toto čestné prohlášení
zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu, že na
daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani
jiné opatření stavebního úřadu) - originál.
8) Projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě
územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.
9) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová
dokumentace připojená k ohlášení stavby – prostá kopie.
10) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou projektová
dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení – prostá kopie.
11) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze
které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy – prostá kopie.
12) V případě nákupu stavby/pozemku, který bude způsobilým výdajem, znalecký posudek,
ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci - originál nebo úředně ověřená kopie,
možno vrátit žadateli.
13) Energetický audit dle vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti
náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů, je-li vyžadován dle zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. V případě
výstavby/modernizace bioplynové stanice je energetický audit povinnou přílohou vždy.
Energetický audit musí být předložen v písemné (originál nebo úředně ověřená kopie) i
elektronické podobě (na datovém nosiči CD ve formátu *.doc nebo *.pdf).
14) Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh.
b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C
1) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu
s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál
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nebo úředně ověřená kopie. Je-li žadatelem sdružení, předloží tuto přílohu všichni jeho
účastníci.
2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude
žadateli poskytnuta dotace – prostá kopie.
3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním
úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o
dotaci – prostá kopie. Je-li žadatelem sdružení, předloží tuto přílohu všichni jeho
účastníci.
d) Povinné přílohy

předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů; C

1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků dle vzoru
v příloze F společných příloh pro všechna Opatření - originál; D jinak C.
2) Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem
projektu (úředně ověřená kopie) – neplatí pro záměry b) a c); D jinak C.
3) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) – originál nebo
úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K.
4) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o
vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uvedený v Dohodě,
pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D
jinak K.
5) Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku
způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr
a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů; D
jinak C.
6) V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než
datum vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV- originál nebo úředně
ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K
7) V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě
– prostá kopie; D jinak K. Při kontrole na místě musí být žadatel schopen předložit
k nahlédnutí technickou dokumentaci k výrobku.
8) Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo povolení ke
zkušebnímu provozu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - originál nebo úředně ověřená kopie
(možno vrátit příjemci dotace), nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle
daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani
oznámení zapotřebí - originál; D jinak C.
9) V případě věcného plnění:
- stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu stavebních prací RTS, a.s.,
Brno – prostá kopie; D jinak K.
10) V případě leasingu leasingovou smlouvu vč. splátkového kalendáře a doklady o úhradě
splátek - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K.
11) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení,
který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na
internetových stránkách SZIF (nevztahuje se na způsobilý výdaj nákupu nemovitosti); D
jinak C.
12) V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových
pracovních míst a rozhodl se je dokládat podle režimu B viz příloha A společných příloh
pro všechna Opatření:
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v případě podniku do 25 zaměstnanců - Přehled o vyměřovacích základech a
pojistném malé organizace (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct
uzavřených měsíců před podáním Žádosti o proplacení – prostá kopie; D jinak C
v případě podniku od 25 zaměstnanců - Přehled o výši pojistného a vyplacených
dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců
před podáním Žádosti o proplacení – prostá kopie; D jinak C
v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o vyměřovacích
základech a pojistném malé organizace nebo Přehled o výši pojistného a
vyplacených dávkách (např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance),
pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru, které žadatel obdrží při
podpisu Dohody – originál; D jinak C
13) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou
zveřejněny na internetových stránkách SZIF; D jinak C.
e) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty
podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a
výdajů a výkaz o majetku za každý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data
proplacení dotace. Je-li žadatelem sdružení, předkládají tuto přílohu všichni jeho
účastníci. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě
jiného pověřeného subjektu, a to dle metodického pokynu uveřejněného na internetových
stránkách MZe; D
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Přílohy pro Opatření III.1.2.
Příloha A
Osnova projektu pro opatření III.1.2.
1.

Název projektu
-

2.

uveďte stručný a výstižný název projektu
uveďte název MAS
uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního
(včetně vedlejších) opatření/podopatření, příp. záměrů, z nichž Fiche vychází

Žadatel
-

uveďte jméno/název žadatele, adresu/sídlo žadatele, IČ (je-li přiděleno)/RČ (příp. datum narození)
žadatele
uveďte základní (nejdůležitější) přehled činností žadatele (dle OR, živnostenských listů, stanov
společnosti, atd.), které mají vztah k předmětu projektu

5.3. Zpracovatel projektu
- uveďte pouze v případě, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/jméno zpracovatele
a kontaktní údaje
3.

Popis projektu
3.1. Zdůvodnění projektu
- uveďte podstatu problému a potřebnost projektu včetně stručného popisu výchozího stavu
- uveďte, jak přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému
3.2. Realizace projektu
- popište konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu
- v případě využití věcného plnění stanovte harmonogram a rozsah prací ve fyzikálních jednotkách
- uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu (viz příklad níže)

Příprava projektové dokumentace
Podání Žádosti o dotaci
…
Realizace výběrového řízení
…
Realizace projektu
…
Podání Žádosti o proplacení

-

vymezte místo realizace projektu (v případě více míst realizace projektu uveďte všechna)
- Ulice, číslo popisné, číslo orientační
- PSČ, obec, část obce
- obec s rozšířenou působností
- okres (NUTS IV)
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12/2010

11/2010

10/2010

09/2010

08/2010

07/2010

06/2010

05/2010

04/2010

03/2010

02/2010

01/2010

12/2009

11/2009

10/2009

09/2009

08/2009

07/2009

06/2009

05/2009

04/2009

03/2009

Fáze projektu

02/2009

01/2009

Časový harmonogram realizace projektu

Přílohy pro Opatření III.1.2.

-

kraj (NUTS III)
region (NUTS II)

3.3. Technické řešení projektu
- věcně popište technické řešení projektu (rozsah ½ až 1x A4)
- v případě, že byla předložena povinná příloha projektová dokumentace ke stavebnímu řízení či
jinému opatření stavebního úřadu, popište projekt výtahem ze souhrnné (technické) zprávy
v rozsahu ½ A4
- pokud nebyla předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení či jinému opatření
stavebního úřadu a součástí způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popište technické řešení
stavby v rozsahu cca. 1x A4
- další požadované údaje:
záměr a: - pokud požadujete bodové zvýhodnění za tvorbu pracovních míst, uveďte, kolik Váš
projekt vytvoří pracovních míst
- uveďte surovinové, materiálové vstupy pro výrobu, stručně popište proces výroby a
uveďte výsledný produkt/produkty předmětu projektu
- uveďte výstupní produkt činnosti realizované projektem dle kombinované
nomenklatury (osmimístný kód celního sazebníku – stačí uvést první čtyři čísla)
záměr b: - v případě výstavby/modernizace bioplynové stanice instalovaný elektrický výkon
zařízení (musí být uveden i v technické dokumentaci k výrobku předkládané při
žádosti o proplacení), roční využití instalovaného tepelného výkonu (nezapočítává
se vlastní technologická spotřeba zařízení) – musí být uvedeno i v energetickém
auditu, způsob fermentace (jedno- či dvoustupňová), elektrickou účinnost
kogenerační jednotky (musí být uvedeno i v technické dokumentaci k výrobku
předkládané při žádosti o proplacení)
- uveďte, kterou variantu řešenou Energetickým auditem skutečně budete realizovat
- uveďte, k jakému účelu bude sloužit energie vyrobená předmětem projektu a uveďte
převažující účel
záměr c: - instalovaný jmenovitý tepelný, příp. elektrický výkon (musí být uveden i v technické
dokumentaci k výrobku předkládané při žádosti o proplacení), zda má zařízení
automatický přísun paliva s regulací výkonu (musí být uvedeno i v technické
dokumentaci k výrobku předkládané při žádosti o proplacení), zda zařízení
umožňuje spalování stébelnaté biomasy (musí být uvedeno i v technické
dokumentaci k výrobku předkládané při žádosti o proplacení)
- uveďte, k jakému účelu bude sloužit energie vyrobená předmětem projektu a uveďte
převažující účel
záměr d: - výkon zařízení (musí být uveden i v technické dokumentaci k výrobku předkládané při
žádosti o proplacení)
- uveďte, k jakému účelu bude sloužit biopalivo vyrobené předmětem projektu a
uveďte převažující účel
3.4. Výsledky projektu
- stručně shrňte výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace projektu

-

odhad údajů o pracovních místech vzniklých realizací projektu:
Nový
zaměstnanec č.
1.
2.
...

4.

Datum
nástupu

Místo výkonu
práce

Náplň
práce

Stanovená pracovní
doba

Rozpočet projektu
4.1. Uveďte celkové výdaje resp. rozpočet projektu (viz Žádost o dotaci)
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4.2. Celkové způsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
- do tabulky (viz příklad níže) jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých
výdajů uvedených v žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah
jednotlivých kódů.
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím

Stručný obsah kódu
Kód

Částka

Lokace
SO1
SO1
1 NP
001 569 400,- Kč SO1
SO1
SO1 místnost 1.13
002 450 000,- Kč SO2
003 190 000,- Kč parc. 231/2
004 500 000,- Kč budova č.p. 47

008 20 000,- Kč

-

Konstrukční část/Stroj s příslušenstvím
Střešní konstrukce - výměna krytiny, izolace
Výplně otvorů - nová okna
Technická infrastruktura - plynová přípojka
Technika staveb - vytápění - plynový kotel
Technika staveb - wc, sprchové kouty, umyvadla
Novostavba - celá stavba
Manipulační plocha - novostavba - celá stavba
Briketovací lis
Balící linka
Výběrové řízení

4.3. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (viz Žádost o dotaci)
- do tabulky (viz příklad níže) jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých
výdajů uvedených v žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah
jednotlivých kódů.
- u staveb – jednotlivé konstrukční části
- u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím
- uveďte, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění

Stručný obsah kódu
Kód

Částka

Lokace
SO1
SO1
1 NP
001 569 400,- Kč SO1
SO1
SO1 místnost 1.13
002 450 000,- Kč SO2
003 190 000,- Kč parc. 231/2
004 500 000,- Kč budova č.p. 47

008 20 000,- Kč

-

Konstrukční část/Stroj s příslušenstvím
Střešní konstrukce - výměna krytiny, izolace
Výplně otvorů - nová okna
Technická infrastruktura - plynová přípojka
Technika staveb - vytápění - plynový kotel
Technika staveb - wc, sprchové kouty, umyvadla
Novostavba - celá stavba
Manipulační plocha - novostavba - celá stavba
Briketovací lis
Balící linka
Výběrové řízení

4.4. Nezpůsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)
- jasně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč

5.

Realizované projekty

v případě, že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných dotačních titulů, uveďte jaké a kdo je
garantem příslušného dotačního titulu (v posledních 3 letech)
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Příloha B
Čestné prohlášení žadatele - fyzické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR
- prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,
- prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči
SZIF,
- prohlašuji, že na můj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs
nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
- prohlašuji, že způsobilé výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou
po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných
národních veřejných zdrojů,
- prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
- prohlašuji, že spadám do kategorie: mikropodniků - malých podniků – středních podniků –
velkých podniků1 dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008,
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),
- zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
stanovené Pravidly pro žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného obsahu tohoto čestného
prohlášení.
V…………………………….dne………………… ……………...………..

...................................
Podpis žadatele
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS.
Ověřil za MAS:

1

Správnou variantu zakroužkujte
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Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR
- prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,
- prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči
SZIF,
- prohlašuji, že způsobilé výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou
po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných
národních veřejných zdrojů,
- prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání Žádosti o dotaci není v
likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku,
- prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou
- prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba spadá do kategorie: mikropodniků malých podniků – středních podniků – velkých podniků1 dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č.
800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o
blokových výjimkách),
- v žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR stanovené Pravidly pro žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.
V…………………………….dne……………………… …………………...………..

..............................................................
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS.
Ověřil za MAS:

1

Správnou variantu zakroužkujte
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Příloha C
Příloha I. Smlouvy o založení ES
PŘÍLOHA I
SEZNAM
podle článku 32 Smlouvy

Číslo Bruselské
nomenklatury

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04
05.15
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
ex 13.03
Kapitola 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12

Kombinovaná
nomenklatura
(první čtyři čísla
osmimístného kódu
uvedeného v
celním sazebníku) uvedeno jen
v případě, že se liší
od Bruselské nom.

Popis zboží

Živá zvířata
Maso a poživatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a
jejich části
Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani
nezahrnuté; mrtvá zvířata
Živé rostliny a květinářské produkty
Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)
Obiloviny
Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Pektin

0511

1302

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk;
lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též
„premier jus“
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla,
oleostearin a oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani
jinak neupravené
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné
nebo rafinované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
rafinované, ale jinak neupravené
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15.13
15.17
Kapitola 16
Kapitola 17
17.01
17.02
17.03

17.05

Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20

Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené
potravinové tuky
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných
nebo rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu (včetně
aromatizovaného či barveného)
Ostatní cukry; cukerné sirupy;umělý med (též smíšený
s přírodním medem); karamel
Melasa, též odbarvená
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy
(včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma
ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru

1517
1522

2106 barvený
nebo
aromatizovaný
sirup, cukry
1701

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z
jiných rostlin nebo částí rostlin

Kapitola 22
22.04
22.05
22.07

ex 22.08
ex 22.09

22.10
Kapitola 23

Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt,
jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých
hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli
obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a
jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků
(tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických
nápojů
Stolní ocet a jeho náhražky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené
krmivo

Kapitola 24
24.01
Kapitola 45

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad

45.01

Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo
na prach rozemletý

2204
2204
2206

2209

Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak
zpracovaný, avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně
rozvlákněného materiálu)

5301

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené,
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené,
koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)

5302

Kapitola 57
57.01
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