
Klíčové změny Zásad dotačního programu 129660 Údržba a 
obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 

 

1) Podávání žádostí 

Podání žádosti je realizováno výhradně elektronicky – zápis údajů žadatel provádí přímo 

do databáze EDS (evidenční dotační systém) prostřednictvím online portálu RISPF 

(registrační informační systém programového financování) dostupného na adrese 

http://dotace.edssmvs.cz/. 

Následně žadatel 2 x vytiskne portálem vygenerovanou žádost a opatří si 2 x v listinné 

podobě všechny přílohy předkládané při podávání žádosti – to vše předloží do 5-ti 

kalendářních dnů na příslušné pracoviště oddělení příjmu žádostí a LPIS (dále jen „OPŽL“) 

Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla u právnické osoby 

(dále jen „PO“), nebo dle adresy trvalého pobytu u fyzické osoby (dále jen „FO“).  

Vytištěnou žádost s přílohami lze doručit na příslušné OPŽL osobně, případně zaslat poštou 

nejpozději 5. kalendářní den od podání žádosti elektronickou cestou (rozhoduje datum 

razítka podání na poště).  

Kontakty na jednotlivá pracoviště OPŽL SZIF jsou k dispozici na webových stránkách 

www.szif.cz. 

 

2) Termíny pro podání žádostí 

Příjem žádostí bude probíhat od 6. 2. do 24. 2. 2017, nebo (podle toho, co nastane dříve) 

do 24:00 hodin dne, kdy celková požadovaná částka podaných žádostí dosáhne 

v jednotlivých podprogramech součtu: 

 

Podprogram Limit (součet podaných žádostí) 

129662 800 milionů Kč 

129663 90 milionů Kč 

129664 10 milionů Kč 

129665  100 milionů Kč 

129666  500 milionů Kč 

 

Dotace je schválena jako dvouleté financování, to znamená, že projekty, které budou 

schváleny v letošním roce, se mohou realizovat až do 30.9.2018. Proplaceny budou kdykoliv 

v průběhu tohoto období po dokončení prací a odevzdání konečných dokladů na OPŽL SZIF. 

Dotace je schválena na 6 let, výzvy bude vypisována po tuto doby každý rok. 

http://dotace.edssmvs.cz/
http://www.szif.cz/


 

3) Upřesnění v rozdělní způsobilých žadatelů 

Okruh způsobilých žadatelů byl rozšířen tak, že se žadatelé dělí do skupin:  

 žadatelé realizující předmět dotace v obci do 5 000 obyvatel,  

 žadatelé realizující v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se 

nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel. 

A to vždy dle výčtu povolených typů subjektů uvedených v Zásadách pro daný podprogram. 

 

4) Dotace na kulturní památky 

V podprogramech 129 662 a 129 663 lze při splnění podmínek uvedených v Zásadách žádat 

o dotace i na objekty/předměty, které jsou kulturní památkou. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 


