
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura



 Investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.

 Hmotné nebo nehmotné investice, související s rekonstrukcí a budováním 
zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. 

 Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (mosty, 
propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, 
pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré 
bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty, tj. svodidla, zábradlí, 
dopravní značky).

 Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy
(kromě projektů, kdy je žadatelem obec), a mimo intravilán obce.



1) zemní a stavební práce včetně přesunů hmot,

2) stavební materiál,

3) nákup, výsadba a zajištění zeleně,

4) zařízení staveniště,

5) nezbytné vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní 

infrastruktury) ve vlastnictví žadatele i třetích osob (např. správců technické dopravní 

infrastruktury apod.);

6) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu;

7) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, 

ze kterých je stanovena dotace.



Oprávnění žadatelé 
• obec 

• zemědělský podnikatel

Výše dotace
• 90 % celkově vynaložených způsobilých výdajů



 Polní cesta = veřejná účelová komunikace mimo les, která slouží ke zpřístupnění 
zemědělského majetku za účelem jeho obhospodařování a plnění dalších funkcí 
(např. rekreační)

= splňuje parametry polní cesty dle ČSN 73 6109 Projektování polních 
cest (zřejmé z předkládané projektové dokumentace vypracované autorizovanou 
osobou ).

 Pokud není polní cesta realizována na území, kde byly dokončeny pozemkové 
úpravy (žadatel = obec), je lhůta vázanosti projektu na účel prodloužena na 10 let.

 Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, 
pacht, věcné břemeno a právo stavby.



1) Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydané příslušným pozemkovým 
úřadem – prostá kopie.

2) Projektová dokumentace schválená stavebním úřadem (předkládaná k řízení 
stavebního úřadu), případně vypracovaná autorizovanou osobou, ze které je zřejmé 
splnění parametrů polní cesty dle ČSN – prostá kopie.

3) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na 
MAS týkající se zemědělského pozemku bezprostředně zpřístupněného polní cestou, 
která je předmětem projektu. V případě, že je žadatel nájemce/pachtýř/vypůjčitel 
pozemku, doloží na daný pozemek nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o 
výpůjčce – prostá kopie.



1. Realizace do 12 měsíců (od zaregistrování na RO SZIF) max. 30 b

2. Nepodpořený žadatel max. 20 b

3. Napojení na silniční síť max. 20 b

4. Finanční náročnost projektu max. 20 b

5. Reálný a proveditelný harmonogram projektu max. 10 b
(doložen volitelnou přílohou MAS)



Děkujeme za pozornost a 
těšíme se na spolupráci


